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SIssgtsfofsksm es 6ibliotel<

c » s-o ^ E

3!ssgtstoss><sm6s kibiiotsk 6!° SS c>6> gf tssssingss v>3- 
vsnmsck, 8>ssgt L Osts. Vst 6!" st spscisl-didliotsk msc! 
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Love og F orord n in ger
samt Btskripter m. m.

Supplement
til

den efter Jndenrigsministeriets Foranstaltning udgivne Säm 

ling af Love og Anordninger af mere almindelig Interesse.
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af
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17. Horste.

Kjsbeuhavil.
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Jan u ar. Justin. Skr. ang. Forandringer i Ne- 
gulativet for Kjvbenhavns Brandvcesen. 
(Som  Note hertil: Regulativ for Kjs- 
benhavns Brandvcesen af 15. M arts 
1 8 9 0 )................................................................

— Kultm. Skr. ang., hvorvidt der kan af-
krceves Moderen til et ucegte B arn  Le- 
gitimationsbevis ved Anmeldelse af B ar
nets F v d se l.....................................................

— Justm. Skr. ang., at en Person, hvis 
LEgtefcelle har gjort sig flyldig i Bigami, 
uden Bevilling kan indgaa nyt Mgteflab.

— Jnstm. Skr. ang. Beinlingen til en Di-
striktsjordemoder for at betjene fpdende, 
som, uden at vcere under Fattigforssrgelse, 
i Overensstemmelse med Fattiglovens ß 
44 crholde der.es Udgifter til Jordemoder 
dcekkede af Kommunen..................................

— Justm. Skr. ang., at en sveitsifk „Ehever
kündung" ikke kan fordres offentliggjort 
af en danfk D vrighed...................................

— Justm. Skr. ang., hvorvidt Opforelsen
Paa Dstre Gasvcerk af en ny Gasbeholder 
falder ind under Bygningslovens Bestem
melser ................................................................
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15. Januar.
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21. —

22. —

24. —
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25. —

27. —
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B . ang. Fordriugerne i Sang ved den
affluttende Lcererprove...................................
Justin. Skr. ang. Betaling for en Ud- 
flrift af en Skifteprotokol i et af Kom
missarier behandlet B o ................................
Kultm. Cirk. ang. Reglerne om Karakter- 
givningen m. v. ved Afgangsekamen for 
studerende og 4. Klasses Hovedeksamen . 
Jndm . Skr. ang. Forstaaelsen af Fattig-
lovens § 56, sidste S tykke..........................
Kongl. Resol. ang. Rang for Direktoren
for Statens statistiske B u reau .....................
Kultm. Skr. ang. Bescettelsen af et Lcerer- 
embede, hvorom Stemmeflerhed ikke opnaas
i Skoledirektionen.........................................
Kultm. Skr. om, i hvilket Tilfcelde det 
paahviler Prcesterne at foretage Mcegling 
med ALgtefceller, som söge SkilsmiSse. . .  
Justm . Skr. ang., at der ikke flal ind- 
sendes Beflrivelse til Justitsministeriet i 
Tilfcelde, hvor der efter optaget Forhor 
om en Jldebrand anlcegges Sag  og er-
hverves D om ...................................................
Justm. Skr. ang. Beregning af Dagpenge 
og Befordringsgodtgorelse til Toldfunk- 
tioncerer i Anledning af Bjergning fra et
strandet S k ib .............. ....................................
Bestemmelser vedro.rende den til de eet- 
aarige Lcererkursus knyttede fysiske Nor-
m alsam ling...................... ............................
Generaldirekt. f. Sktv. Skr. ang. en Ud- 
lcendings Forpligtelse til at lose Adgangs-
bevis til Provehandel..................................
Justm. Skr. ang. et Andragende om at 
blive fritaget for Hvervet som Snefoged, 
fordi paagceldende tillige bellcedte S til
lingen som Brandfoged................................
Kultm. Cirk. ang. Eksamensprotokoller 
m. v. ved Sem inarierne..............................
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16.
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20.
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21.

22.

23.

24.

25.
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29. Januar. Generaldirekt, f. Sktv. Skr. ang., hvorvidt
en af et Provinsarkiv udfcerdiget Udflrist 
af en den 7. Februar 1856 afsagt Be- 
drageri- og Lxlsagtigheds-Dom er stempel- 
pligüg................................................................

30. — Justm. Cirk. ang. ALndringer i Sjsfarts-
bsgerne..............................................................

31. — L. om en Forpgelse af de tilforordnedes
og Asdelingernes Antal i Kjvbenhavns
Kriminal- og Potitiret m. v.................

31. — L. om Vederlag for Kontorudgifter til for-
fkellige Retsbetjentembeder............................

31. — L. om Forlcengelse af Gyldighedsfristen
for Lov af 15. Februar 1895, sigtende 
til at lette Konverteringeu af Prioritetd-
laan i faste E jendom m e......... ....................

31. — L. om Tillceg til Lov om Konsulatvcesenet
af 14. April 1893 .......................................

31. — L. om Foranstaltninger mod Udbredelse af
smitsomme Sygdomme paa I s l a n d -----

7. Februar. B . ang. Meddelelse af Eneretsbevilling til 
Anla'g og Drift af en Jernbaue sra
Kagernp Station til Helsinge.....................

7. — Kultm. Cirk. ang., at Dispensation fra
Visse Betingelser for Optagelse paa Se- 
minarierne fremtidig ikke gives...................

7. — Justm. Skr. ang. Natihabition af private
Forlig for Forligskommissionen, naar 
stipulerede Adelser alt ere forfaldne, samt 
Udfcerdigelse af Aktsbeskrivelser af Forlig.

8. — Jnstruks for Kommandanten i Nyboder .
10. — Kultm. Skr. ang. Kontingentnedscettelse

for Seminarieelever i yngste Klasse.........
11. — Justm . Skr. ang. Forstaaelsen af § 4,

5. Stk., jfr. § 2, 4. Stk., samt af § 8, 
2. Stk., i Strandingsloven af 10. April 
1895...................................................................

12. — Justm. Cirk. ang. Besoettelsen af Arrest-
forvarerp oster paa Landet............................
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13.

14.
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22.

25.

27.

1896.
Februar. Generaldirekt, f. Sktv. Skr. ang. Betyd- 

ningen af AdgangSbevis for Udlcendinge.
— Iustm . Skr. ang., hvorvidt Afstands-

bestemmelsen i Lov om Brandpolitiet paa 
Landet har Hensyn til en af Ejeren af 
en VindmMe opfort Stald eller Lade- 
bygning m. m.................................................

— B. om, at den i Frederiksborg Fattig- 
forsorgelses- og Arbejdsanstalt paa Hille
rod Overdrev indrettede Tvangsarbejds- 
afdeling vil vcere at anse sorn Tvangs- 
arbejdsanstalt for samtlige Kobstceder og 
Landjurisdiktiouer i Frederiksborg A m t..

— Kultm. Skr. ang. Garantien for, at ingen
Elev optages paa de eetaarige Lcererkursus 
uden at vcere i Besiddelse af tilstrcekkelige 
Kundflaber og Modenhed .........................

— Generaldirekt, for Sktv. Skr. ang, An-
vendelsen af Konverteringsloven af 15. 
Febr. 1895 .....................................................

— B. ang. Forandring i Anorduing af 3.
Ja n u a r 1890 angaaende P lan  for Ud- 
dannelsen til Neservelojtnant.....................

— Forste Revisionsdepartements Cirk. ang.
Sportuleringen af frivillige Auktioner oder 
Skoveffekter.....................................................

— B. om Jndretning og Drift af Dawson
Gasvcerker og lignende Anlceg...................

— B. om et af Justitsministeriet stadfcestet
Tillceg til § 23 i Sundhedsvedtcegten for 
Kjobenhavn .....................................................

— Iustm . Cirk. ang. Deling af 4. Udskriv-
ningskreds' 21. Lcegd...................................

— Kultm. Skr. ang., hvorvidt Sogneprcesten
er forpligtet til at fungere ved Jordefcerd 
for Personer, der have udmeldt sig af 
Folkekirken.....................................................

— Jndm . Skr. ang. et Tillceg til Vedtcrgten

Z s

Side. Side.
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51.
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1896. :idc. Sidc.

sor Styrelsen af Staden Kjobenhavns 
kommunale Anliggender ..............................

28. Februar. Kultm. Cirk. ang., hvilken Prcest der er
pligtig til at udstede Skudsmaalsbog for 
udensognS konfirmerede B o rn .....................

29. — Kultm. Skr. ang., at en Person af re-
formert Konfession ikke kan indstille sig 
til Prove i Religion ved Skolclcrrer-
eksamen................................... .....................^

5. M atts. Kultm. Cirk. ang. Foranstaltninger til
Bevaring af de i Kirkerne vcerende N o ->
gelsekar fra Middelalderen......................... .. i

5. -  Iustm . Skr. ang. Konvertering af en !
Band- og Brodstraf i et TilfaKde, hvor  ̂
paagceldende kun künde taale Sigte- e ller!
Hvedebrod..........................................................!

5. -- B. om Jndlemmelse i Slagelse Kobstad ??
af M atr. Nr. 7 e., 7 ä. og 7 e. af Ant- ? 
vorflov Hovedgaard i Slagelse S t . P ed e rs! 
Landsogn under Soro  A m t.........................

6. - - L om ALndring i Lov om danske Skibes I
Negistrering m. m. af 1. April 1892 . .  ? 

6. - L. om Udstedelse af 3 pCt.s Obligationer j
til Dcekning af Udgifter til Iernbane- > 
anloeg m. m. i Henbold til Lovene Nr.
83 til 88 af 8. M aj 1894 ........................... ^

6. - L. om Forandring i Lov om Bestyrelsen?j
af Vejvcesenet m. m. af 21. Ju n i 1867 .

6. - L. om yderligere Forlcengelse af Lov af!!
1. April 1888 om Ligning af Bidrag til!j 
Kirkerne i K jobenhavn....................   j?

7. Kultm. Skr. ang., hvorvidt Iernbane- ?!
fnnMoucerer, der eje et Hus paa Landet,!? 
kunue anses Pligtige til at svare de Hus- ?? 
moend paahvilende Hoftdage til Sogne- 
prcesten..................................................... . . .  ?!

7. -  Generaldirekt, f. Sktv. Skr. ang. Med- ^
delelse af Udskrift af samtlige Dokumenter??

58.

59.

60.

61.

63. !
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9. M arts. 

9. —

12. —

12. —

12. -

12 . —  

12.  —

13. —

14. —

20. -  

20. -

Side.

vedrsrende en Toldsag til Brug i en
R etS sag ............................................................
B . ang. Tiltrcedelse til den under 22/ ^  
J u l i  1875 i S t.  Petersborg afsluttede
internationale Telegrafkonvention ............
Justin. Skr. ang., hvorvidt alt paa For
stranden opbjerget Gods bsr soelges ved
offentlig A uktion............................................
B. om et af Justitsministeriet stadfcestet 
Tillceg til Sundhedsvedtcegten forKjvben- 
havn angaaende en forandret Affattelse af
Vedtcegtens §§ 32 og 3 4 ............................
B . om, at Nudkjöbing Ssmandsforenings 
Hjcelpekasse er gjort delagtig i de i S s -  
lov af 1. April 1892 Z 102 ornmeldte
B eider................................................................
B. om, at Nudkjvbing Spmandsforenings 
Hjcelpekasse er gjort delagtig i de i Lov 
om Ssnceringen m. m. af 25. M arts
1892 § 23 ommeldte Bvder.......................
Kultm. Skr. ang. Skolekommissionernes
Kompetenceforhold i Ksbstcederne..............
Raadstue-Pl. ang. Drift og Anlceg af
Dowsons Gasvcerker.....................................
An., hvorved Bestemmelserne i Anord- 
ning angaaende de Forsigtighedsregler, der 
flulle iagttages ved Transport af visse 
eksploderende Stoffer, af 21. J u l i  1894 
erklceres uanvendelige paa de Transporter 
af Sprcengstoffer, der finde Sted under 
Jndenrigsministeriets Ledelse til B rug ved
Ufkadeliggvrelse af V r a g ..............................
Jnstm. Skr. ang., ved hvilken Underret 
en af en Underspgelseskommission arre- 
steret Person kan anlcegge Sag  til Er- 
statning for uforflyldt Varetcegtsscengsel . 
Kongl. Resol. ang. Skibsregistrerings- og
Maalingsvcesenet paa I s l a n d .....................
B . om, at Storehedinge Ksbstads ordi-

66.

66.

67.

(68.)
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(69.)

69.
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70.
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1896.
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Side.

21. M arts.

21 . —

23. —

24. —

25. —

25. —

26. —

26. — 

26. — 

27 —

27. —

30. —

30. —

ncore Ret fra 1. April 1896 asholdes om 
Tirsdagen sammen med S tevns-F akse
Herreders ordincere N e t ..............................
B . om Reglement for Besejling af og 
Ordens Overholdelfe i Sejllöbet gennem
M anager F jo rd ..............................................
Justm. Skr. ang. Berettigelsen af en i en 
Bevilling til Udsalg af Brcendevin paa 
Fcerklerne af Amtet indfsrt indflrcenkende
Klausul.........................................................  .
An. ang. en Tilfojelse til Anordningen 
om Posternes Benyttelse af 7. September
1888, Afsnit II  tz 1 .....................................
Justm. Cirk. ang. de Krav, der maa 
stilles til Sygdomsattester for vcerne- 
pligtige ved deres Fremstilling paa S e s 
sionen ................................................................
Justm . Skr. ang., at Faderen ikke er be- 
rettiget til at modscette sig fit B arns 
Daab i Folkekirken efter Hustruens §)nfle, 
sordi Han efter Mgteskabets Jndgaaelse er
udtraadt af Folkekirken................................
Kongl. Resol. ang. anatomisk Dissektion 
ved lcegevidenskabelig Embedseksamen . . .  
Justm. Skr. ang. Berettigelsen af en Fa- 
ders Vcegring ved at meddele Samtykke
til Hans Datters ZEgtestab..........................
L.. om Forandringer i Loven af 4. Ju li
1863 om Told- og Skibsafgifterne.........
L. om Vederlag for Kontorudgifter til
Amtmandsembederne.....................................
Kultm. Skr. ang. Karakterberegningen 
ved lcegevidenflabelig Embedseksamen . . .  
B. ang. en Forandring i Toldafgiften for
Stenkul, Kokes og Cinders .......................
B . ang. en Forandring i Prceget af de
norfke 25-Orestykker.......................  ............
B . ang. Jndlemmelse i verdslig Hen- 
seende af nogle Arealer af Aalborg Lade-

71.

71.

75.

76.

76.

78.

79.

79. 
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81.

81.

85.
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gaard, Budolsi Landsogn, under Aalborg
1696.

30. MarrS. Justm. Skr. ang., hvorbidt det er tilladt 
paa Dampskibske'dler i Stedet for de be- 
falede 3 Provehaner al anbringe et Vand- 
standsglas, saaledeS at der paa Kedlen 
bliver 2 saadanne.........................................

30. — Kongl. Stadfcestelse Paa Fundats for
„Froken M aria Hansens og Arkitett, Fri- 
herre Theophilus Hansens Legat til Kjo- 
benhabns Forstonnelse"................................

31. — Justm. Skr. ang. Konfirmation af et i
Folkekirlen dobt B arn  efter dettes Dnske
imod Forceldrenes Billie..............................

1. April. B . om Forandring i Bekendtgorelse Nr.
198 af 30. Oktober 1894 om Omsoetning 
af Havneafgiften til Kjobenhavns Havn 
af Skibe for Jndgaaende i Ndenrigsfart
til en Vareafgift m. v................................

1. — Finanslov for Finansaaret fra 1. April
1896 til 31. M arts 1897 ..........................

1. — L. om yderligere Forloengelse af Tids-
rummet for den midlertidige Nedscettelse
af Olskatteu.....................................................

1. — L. om AmtSforbalrerues Kontorhold m .m .
1. — L. om Pasningen af Dampkedler paa

Landjorden.................................................^ .
1. — L. om Forandring af de for Jndkaldelserne

bed Bornholms Voebning gceldende Be
stemmelser .................................................. ..

1. — L. om Forandring i Takster ved Probe
af Dampkedler paa Landjorden...................

1. — L. om Kundgorelse af Lobe og Anord-
ninger paa Fceroerne ...................................

1. — L. om Forandring i Bestemmelserne om
Afholdelsen af Ting paa Fceroerne.........

1. — L. om Tillceg til og Forandring i Lob af
14. Jan u a r 1876 om Tilsyn med Ud- 
bandrercs B efo rd ring ..................................
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86.

87.
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89.
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7. April. Kongl. Nesol. ang. Forandring i den 
Professoren i medicinfk Klinik tillagte
L snn ing ............................................................

7. — Generaldirekt, for Sktv. Skr. ang., at
Toldvcrseuet ikke har Ansvaret for Ud- 
og Jndpakningen Paa Toldstederne . . . .

9. — Kultm. Skr. ang. en 14-aarig, i Folke-
kirken d^bt Drengd Konfirmation paa 
Hans egen Begoering imod Forceldrenes
Änske................ ................................................

9. — Kultm. Skr. ang. et i den romersk-ka-
tolske Kirke d M  B arns Konfirmation i 
Folkekirken i Henhold til Moderens dertil 
ester Faderens DjSd meddelte Samtykke. .

10. — Min. f. offentl. Arbejders Resol. ang.
Bolvcerkspenge til Kjsbenhavns Havne- 
kasse...................................................................

10. — B. ang. Regler for Sejladsen paa Pe-
blinge- og Sortedamssverne. (Som  Note: 
Betingelser for Tilladelse for Aktieselstabet 
„Sejladsen paa Söerne" til Fcergefart i 
Pcblinge- og Sortedamssoerne med Baade, 
drevne af Elektricitet)...................................

10. — Iustm . Skr. ang. Betalingeu for en Dyr-
lceges Medhjcelp ved en af en Politi- 
mester foretagen Udenretöunderssgelse i 
Anledning af en Anmeldelse om begaaet 
D yrplageri.......................................................

10. — B . ang. Stempelmcerkers Benyttelse til
Veksler, der lyde Paa at indfries af 
Vekseludstederen selv (egne Veksler) ___

11. — B. ang. Dodsattester ved Selvmord eller
anden ved ulykkelig Hcendelse indtruffen 
pludselig D pd......... ........................................

12. — B. ang. Forbud mod Udlevering fra
Mejerier og Mcelkehandler af Mcelk, 
Kcernemcelk og Valle, der ikke har voeret 
opvarmet til mindst 70 Grader Neaumur

1896. ^ Side.

95.

96.

97.

- 98.
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99.

102.

(105.)

(105.)

(106.)

Side.

513.
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13.

14.

14.

16.

20.

20.

21.

22.

22.

22.

22.

G --
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1896. Side. Eide.

April. B . ang. Tiltrcedelse lil den under 22/ ^  
Ju l i  1875 i S t. Petersborg afsluttede 
internationale Telegrafkonvention..............

— Kongl. Resol. ang., at Tingstedet for
Suderv Syssel paa Fcerperne fra 1. J a 
nuar 1897 at regne flyltes fra Drdevig 
til T v e ra a .....................................................

— Kultm. Skr. ang., hvorvidt der ifolge Lov
2. Februar 1866 künde fordres Afflrister 
af Erklceringer over et af Menighedsmed- 
lemmer indgivet Andragende om at maatte 
faa en anden Prcest m. m ...........................

— Justm . Cirk. ang. Jndberetninger til La-
boratoriet for Statens Underssgelse af 
Levnedsmidler om Sagernes Udfald, naar 
Laboratoriet har paatalt Beskaffenheden af 
underssgte Levnedsmidler..............................

— Kultm. Skr. ang. Fremgangsmaaden over-
for et Medlem af en Skolekommission, 
der havde udvist pligtstridigt Forhold-----

— Generaldirekt, f. Sktv. Skr. ang. Hem-
meligholdelse af Oplysninger, som Told- 
stedernes Personale gennem de fremlagte 
Fakturaer maatte erholde om vedkommende 
Jm portprs Forretningsforhold.............. ....

— B . ang. Foranstaltninger mod M und- og
Klovesyge ..........................................................

— Justm. Cirk. ang. Deling af 5. Udflriv-
ningskreds' 423. Lcrgd .................................

— Jndm . Cirk. ang. rettidig Jndsendelse af
de de kommunale Bestyrelser Paa Landet 
paahvilende Jndberetninger om Af- og 
Tilgang af Personer, som drive Fri- 
ncering ..............................................................

— Kongl. Resol. ang. Kollekt til den kjsben-
havnske Kirkesags F rem m e..........................

— Kultm. Skr. ang. den afsluttende Prsve
for Leerere og Loererinder i Henhold til 
Lov af 30. M arts 1 8 9 4 ................ .............

106.
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106.

107.

107.

108.

108.
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>

109.

(110.) 516.

110.



XIII

1896. 
24. April.

24. —

24. —

24. —
24. —

24. —
24. —

24. —
24. —

25. —

25. —

25. —

29. —

29. —

29. -

B. ang. Udforsel af Kvceg, Faar, Geber
og S vin  til U dlandet..................................
L. ang. Stempelafgiften af Frederiksberg 
Kommune for et Laan paa 3,000,000 Kr.
ndstedte Obligationer.....................................
L. om Tillcegsbevilling for Finansaaret 
fra 1. April 1895 til 31. M arts 189 6 ..
L. om Jndfodsrets Meddelelse...................
L., hvorved Jndenrigsministeren bemyn- 
diges til at stadfceste ALndringer i de 
bestaaende Kreditforeningers Statu tter . . .  
L. om Beskyttelse af Vandforsyningsanlceg 
L. om Forloengelse af Lov af 1. April 
1891 om Fabrikation og Forhandling af
Margarine m. m............................................
L. om Statsbanernes Takster m. m.........
L. om Tilloeg til Lov Nr. 44 af 3 l. M arts 
1891 ang. Anlceg af en Frihavn vedKjo-
benhavn m. m.................................................
Kundg. ang. Stadfoestelse paa reviderede 
S tatu tter for Kreditforeniugen af Grund-
ejere i de danfke Dstifter . ' ................... .
Justm. Skr. ang., at Dekretes der affiges 
af Soretten i Henhold til Solovens 
§§ 14 og 24, ere egentlige Netskendelser 
Kultur. Skr. ang. Fremgangsmaaden ved 
Fornyelsen af et ved kongelig Bevilling
fuldstoendig ophoevet ALgteskab..................
Justm . Skr. ang., hvilken stedlig Myn- 
dighed det tilkommer at paakende en Ku
rators Vcegring ved at samtykke i Hans
Myndlings ALgteflab.....................................
Kultm. Skr. ang., at det ikke er nodven- 
digt, at Lysning til ALgteskab foregaar paa 
tre umiddelbart Paa Hinanden folgende
Sondage............................................................
B. om Forbud mod Jag t paa Sven 
udfor Fuglekojerne paa Fano i Tiden fra 
den 1. Ju l i  til den 1. November . . . . .

G -
Z V

Sidc. Sidc.

! (112.) 517.

112.

113.
113.

(113.)
(113.)

524.
526.

(114.)
(114.)

527.
528.

(114.) 562.

114.

158.

159.

i 159.

160.

! (161.) 563.



XIV

1896.
29. April.

30. —

4. Maj.

5). —

6. —

6. —

<.

7.

8 . —

8.

B. om, at AssenS Sogn i Bjerre Herred 
under Vejle Amt, Aarhus S tift, frern-
tidigt bencevneö As S o g n ............................
B. ang. Margarinebeholderes Form og 
Mcerkning m. v. samt Farven for M ar
garine ................................................................
Generald. sor Sktv. Skr. ang., hvorvidt 
en en Ejendom paahvilende Bygafgift til 
Koemnerkassen flulde medtages ved Bereg- 
ning af Stempel til Skpde paa Ejen-
dommen....................... ....................................
Kultm. Skr. ang. Lov 30. M arts 1894
§ 2 1 ) ................ ' ..............................................
B. om en mettem Kongeriget Danmark 
og Kejserriget Jap an  afsluttet Handels- og
Skibsfarts-Traktat. .  ......................................
Justm. Skr. om fast Lavvcerges Samtykke 
krceves til en Enkes Jndgaaelse af LEgte-
flab.....................................................................
B. ang. Eneretsbevilling til Anlceg og 
Drift af en Jernbane sra Nyksbing til
Holbcvk..............................................................
B . ang. Meddelelse af en Eneretsbevilling 
til Anlcrg og Drift af en Jernbane fra
Kjerteminde Havn til Odense.....................
B. om et af Justitsministeriet stadfcestet ^
Tilloeg til Sundhedsvedtcegten for Kjoben- H
havn.....................................................  . . . . . ' ( 1 6 5 . )
Jnstm . Cirk. ang. Ekspeditioner vedryrende '
vcvrnepligtiges Flyttebeviser................ >..
B . om Bedtagelsen af forslellige LEndrin
ger i Overenskomsten af 27. November 
1891 om Postforbindelsen mellem D än
in ark og N o rg e .....................................
B. om Bedtagelsen af forskellige ALndrin- 
ger i Overenskomsten af 27. November 
1891 om Postforbindelsen mellem D an
mark og Sverige......................... ..

Z L A G

Sidc. Side.

(161.) 563.

(161.) 564.

i-
162.

! 162.

j (163.) 564.

!
163.

163.

164. ^

o i i.

165.

165.

>! 168.



XV

1896.
8. Maj.

9. —

12. —

13.

15). —

16. —  

16. —

18. —

20. —

20 . —

20 . -

21.

Kultm. Skr. ang. Idelse af Brcendsel og
Fourage til Skolelcerere..............................
Stadf. paa Fundats for „Guldvaresabri- 
kant Bernhard Hertz's Legal for det 
danfle Kunstindustrimuseums teknologiske
Afdeling" ..................................................
Kultm. Skr. ang., hvilke Ältester for For- 
beredelse i praktifl Skolegerning der krceveS 
til Optagelse Paa et Seminarium. (Som 
Note: Kultm. Skr. as 19. Jan u a r 1894 
ang. Skemaer til Jndberetninger om P ri-
vatfloler.)..........................................................
Generald. f. Skattev. Skr. ang., at Til- 
bagebetalinger af erlagt Told eller Afgift, 
der ere tilstaaede ved BarerS Udforsel, maa
krceveS udbetalte inden 4 Uger...................
Stadf. paa FnndatS for „Oberst V. 
Hoskjcers Legat til Fremme af Legemö-
Svelser."............................................................
Stadf. paa Fundats for „Oberst B. Hos- 
kicers Legat til Teknitkens Fremme" . . .  
Kultm. Cirk. ang. Regler for EleverS 
Overflytning fra et Sennnarium  til et
a n d e t............................................ ....................
Kultm. Cirk. ang. Skolelcerernes Bistand
til arkceologiste Jnteressers F rem m e___
Kirke- og Undervisuingsmin. Cirk. ang. 
fotografiske Gengivelser af Kunstvcerker til
Skolebrug.........................................................
Kultm. Cirk. aug. Apparatcr, der maa 
anses nvdvendige til Stvtte for Geografi- 
undervisniugen i de lcerde Skoler og Neal-
jkolerne ............................................................
B. om Forandringer og Tilfgjelser i 
Anordning af 20. Februar 1892 om Jnd- 
retningen af de statsvidenskabelige Eksami- 
ner ved Universitetets rets- og statsviden
skabelige Fakultet..................... ......................
Klindg. ang. Stadfcestelse paa Tilla'g til

G L

Stde. Side.

171 .

172 .

175>.

176. >

!
177. !!
180. !

!
183. ! 

183. ^

180.  ̂

188. >

(190.)  ̂ 078.



LVI

1896.
21. Maj.

22. -

22 . —

1. In n i.

2. -

2. -

2 . —

3. —

4. —

6. -

11. —

6 K §

Statutter for Kreditkassen for Landejen-
domme i Ästifterne............................ ...........
B . om Ophcevelse af Ministeriet sor of- 
fentlige Arbejder, om Henlceggelse af de 
under dette Ministerium hörende Säger 
til Jndenrigsministeriet, om Oprettelse 
af et Landbrugsministerium samt om Hen
lceggelse af Säger h e rtil .......................  . .
B. om Eneretsbevilling til Anlceg og Drift 
af en Jernbane fra Horsens til B ryrup . 
Kultm. Skr. ang., hvorvidt Skifteretsattest 
er npdvendig til Jndgaaelse af nyt LEgte- 
skab, naar den afdode LEgtescelle er afgaaet
ved Doden i Udlandet................ ..................
B. ang. Lempelser i det i Jndenrigsmini- 
steriets Bekendtgsrelse af 12. April d. A. 
indeholdte Forbud mod Udlevering fra 
Mejerier og Mcelkehandeler af Mcelk, Kerne- 
mcelk og Balle, der ikke har vceret opvar- 
met til mindst 70 Grader Neaumur . .  . 
Kultm. Cirk. ang., hvorvidt Dannelsen af
MenighedSraad bpr tilstrcebes.....................
Kultm. Skr. ang. en Kirkebylcerers Beret- 
tigelse til at fungere ved ministerielle For- 
retninger for udensogns boende Personer 
Kundg. ang. Stadfcestelse paa Tillceg til 
S tatu tter for Kreditforeningen af Grund-
ejere i Kjsbenhavn og Om egn...................
Jndm . Skr. ang., hvilken Kommune det 
paahvilede at refundere et af Barnemode- 
renö Opholdskommune forfludsvis udredet 
Alimentationsbidrag for en Barnefader, 
der som Udlcending ikke var forssrgelses-
berettiget her i R ig e t...................................
Kultm. Skr. ang., at Brüdens Nedkomst 
ikke giver tilstrcekkelig Hjemmel til at fore-
lage Hjemmevielse uden B evilling ............
B. ang. en mellem Danmark og Ausland 
afsluttet Deklaration om Skibes Maaling 
Justin. Cirk. ang. Tilsynet med Plejebsrn

Side.

190.

(l93.)

195.

195.

(196.)

196.

197.

198.

199.

200.
201.

202.

Sidc.

579.

581.



LVII

1896. 
11. Jun i.

12. —

12. —

12. -

13. —

13. - —

15. —

18. —

19. —

20 .  —

23. —

Stadf. paa Fundats for Prokurator Niels 
Dannisöe og Hustru Petra Dannispe fodt 
Kjerulffs Legat for vcerdige og trcengende 
Studenter, dimitterede " fra Aalborg
Katedralskole.................................. ......... . .
Kultm. Skr. ang., hvorvidt en Sogneprcest 
kan noegte at dpbe et Barn, fordi Faderen
er S p ir i t i s t .....................................................
Justm. Skr. ang. en Strandfogeds Ret 
til Bjergelpn samt den Ham tilkommende 
Eneret til Bjergning paa Forstranden... 
Generald. f. Sktv. Skr. ang. et Andra- 
gende fra et Dampskibsselflab om Tilladelse 
til at oplcegge visse Barer paa privat
Transitoplag.....................................................
B . ang. Jndfsrsel fra Udlandet af Husdyr 
og raa Handelßprodukter as samme m. m. 
B . ang. Anvendelsen lige oder fordefor-  
fkellige fremmede Lande af Bestemmelserne 
r Landbrugsministeriets Bekendtgsrelse 
Nr. 88 af D. D. om Jndftrsel fra Ud
landet af Husdyr og raa Handelsprodukter
af samme m. m..............................................
Kultm. Skr. ang., at Hjemrnevielse uden 
Bevilling tun er hjemlet i Tilfcelde af eu
i og for sig livsfarlig S y g d o m ................
Kundg. om allerhojeste Approbation paa 
Tillceg til S tatutter for Kreditkassen for
Husejerne i Kjvbenhavn..............................
B . om Udscerdigelse af de i Lov om Pas- 
ningen af Dampkedler paa Landjorden af 
1. April d. A. ommeldte Certifikater og
Kontrolbsger .................................................
Kultm. Skr. ang., hvorvidt der ved Aflös- 
ning af en Kirketiendeejers Andel i et 
Sogns Kvceg- og Smaaredselstiende flal 
henlcegges noget Belvb til Kirkens Ved-
ligeholdelse.......................................................
B . om Jndlemmelse i verdslig Henseende 
i Odense Kpbstad af Matr.^Nr. 2 r  af

Sidc. Side.

203.

205.

205.

207.

(208.) 581.

(208.) 585. 

208.

209.

(210.) 587.

210.



LVIII

24.

24.

24.

24.

24.

25. 

25. 

27.

27.

30.

1896.

^nm .

Ju li.

Hunderup By, Odense Skt. Knuds Land
distrikt, Odense A m t.....................................
B . om Gennemforelfen af Henlceggelsen 
af Domcene-, Skov- og Jagtsager fra 
Finansministeriet til Landbrugsministeriet 
B. om Forandring i det ved allerhojeste 
Resolution af 13. M arts 1890 stadfoestede 
Forfatterregnlativ for det kongelige Teater 
Kultm. Cirk. ang., hvilke OplySninger der 
skal tilvejebringes i Tilfcrlde, hvor der er 
Sporgsm aal om Udlcegning af et Areal 
til Anvendelse som Begravelsesplads . .  . 
Kultm. Skr. ang., at levende fodte Fostre, 
der afgaa ved Doden, ikke kunne anses 
som Aborter, selv om de ere fodte for
Udgangen af 28. Svangerskabsuge............
Iustm . Skr. ang. Tilkendelsen af Salcer 
til de for Parterne under en Skiftedisput
bcflikkede Sagforere.......................................
Finansm . Cirk. ang. Fordelingeu inellem 
Finans- og Landbrugsministeriet af Do-
mcenesager, Skov- og Jagtsager.................
B . ang. nogle Forandringcr i Lov af 1. 
M arts 1854 om Ordningen af Stole- og
Undervisningsvcesenet paa Fceroerne.........
B. ang. Meddelelse af Eneretsbevilling til 
Anlceg og Drift af en Jernbane fra 
Norre-Sundby over Sceby til Frederiks-
havn..............................................  ................
Generald. f. Sktv. Skr. ang. Diceter m. 
m. til Toldopsynet for dets Virksomhed
efter en Strandingsaffceres S lu tn in g -----
Jnstr. for Veterincerpolitiet ved Udforelsen 
af Sundhedseftersyn af Dyr, som indsores
her til Landet fra U dlandct.......................
Iustm . Skr. ang., om ikke Bestemmelsen 
i Straffelovens § 30 maa anses anvendelig 
paa Boder for Overtrcedelser af Presse- 
lovens § 1.......................................................

Sidc.

211.

(211.)

211.

214.

217.

218. 

219. 

22 l.

226.

227.

(227.

Side.

587.

587.

228.



XIX

1896. Eide. Sidc.

3. Ju li.

8 .  —

16. —

16. —

17. -

17. —

18. —

29. —

30. —

30. —

30. —

Jndm . Skr. ang. Bestemmelsen i Ksbstad- 
kommunallovens § 18 om Politibetjente
m. fl. Bestillingsmcrnd................................
Bek. om Jndlemmelse i Odense Kybstad 
af M atr. Nr. 3 L  og 4 e  af Sanderum
Py og Sogn under Odense A m t..............
Justm. Cirk. ang. Jndsendelsen til S tatens 
statistiske Bureau af Udskrifter af Under- 
sögelser ifolge Lov 4. M aj 1875 § 2 . . .  
Generald. f. Sktv. Skr. ang., hvorvidt 
Anssgninger om Bevillinger til Bortlod- 
ning ved Tombola i Henhold til Justits- 
ministeriets Cirknlcerer af 20. Ju n i  1889 
og 13. September 1890 ere stempel-
Vligtige..............................................................
B . ang. Lempelser i Bekendtgorelse af21. 
April 1896 angaaende Foranstaltninger
mod Mund- og Klovesyge............................
Justm. Skr. ang., hvorvidt der tilkommer 
en Grundejer Erstatning for ifolge Byg- 
ningskommissionenß i Medfor af Byg- 
ningßloven for Kobstcederne § 3, jfr. Z 
32, derom stillede Forlangende at opfpre
en Bygning med brudte H j^ rn er..............
Justm. Cirk. om Deling af 3. Udfkriv-
ningskredses 177. Lcegd................................
Kultm. Skr. ang. Betingelserne for Over- 
flytning fra et Seminar!um til et andet
SeminariumS 2. eller 3. K la sse ..............
Fundats for Stiftamtmand Regenburgs 
Legat til Fremme af Studiet af nordisk
Historie..............................................................
Kultm. Skr. ang. Fordelingen af S ta ts- 
kassens Bidrag til UnderstMelse af trcen-
gende Hsjskoleelever.......................................
Kgl. Res. ang. Bestemmelser for det filo- 
logisk - historifle Laboratorium ved Uni- 
versitetet............................................................

228.

229.

230.

230.

231.

231.

232.

233. 

233. 

236. 

238.



XX

A Z

1896. Side. Sidc.

31. Ju li. Kultm. Skr. ang., hvorvidt Personer, der 
uyde Alderdomsunderststtelse, bsr anscettes
til Hojtidsoffer................................................

1. August. Justin. Skr. ang. Optagelse af Vurdering 
af et reelt Apotekerprivilegium og Udlaan 
af offentlige Midler mod Sikkerhed i
samme................................................................

4. — Kultm. Skr. ang., hvorledes der vilde
vcere at forholde i et Tilfcelde, hvor der 
af Moderen til et ucegte B arn var stet
urigtig Opgivelse af F addere .....................

4. — Tilloeg til Politivedtcegten for Kjsbenhavn
af 22. Ju n i 1883, 1. Afsnit, 4. Kapitel, 
ang. Ksrsel med Cykler og lignende Be- 
fordringsm idler..............................................

4. — Tilloeg til Reglement for den offentlige
Kprsel i Kjobenhavn af 18. Ja n u a r 1869, 
1. A fs n it .........................................................

5. — Justm. Skr. ang., hvorvidt en privat Vej
over en Parcel af en Kobstads By- 
grunde kan medregnes ved Bestemmelsen 
af Stsrrelsen af Ejendommens ubebyggede 
A r e a l ................................................................

6. — Generald. for Sktv. Skr. ang., at Kon-
verteringsloven af 15 Februar 1895 
maatte komme til Anvendelse i et Til- 
fcelde, hvor den oprindelige Debitors Enke 
hensad i ustistet B o .......................................

7. — Justm. Skr. ang., at en en forurettet til-
faldende Bode kan fordres assonet, forinden 
den er forsogt inddreven..............................

7. — Justm. Skr. ang. Udredelse af Befordrings-
godtgorelse og Dagpenge til en Politi- 
betjent i Anledning af en Afhsring i 
Hans Jurisdiktion til Oplysning om en i 
en anden Jurisdiktion begaaet og paatalt 
Forbrydelse.......................................................

8. — Justm. Skr. ang. Forstaaelsen af § 8 i

239.

239.

240.

242.

244.

246. !

246.

247.

248.



XXI

10. August.

10. -  

10. —

15. —

22. —

'^28 -

26. —

27. -

29. -

1896.

31. —

Z s
K Z

Sidc. Side.

Bygningsloven for Kobstcederne af 30.
December 1858 . - .........................................
Generald. for Sktv. Skr. ang. Anvendelse 
af KonverteringSloven af 15. Februar 
1895 i et Tilfcelde, hvor Debitor efter 
den nye Obligation var solidarisk an- 
svarlig med Debitor efter den celdre
O bligation .......................................................
Generald. for Sktv. Skr. aug., hvorvidt 
Beskikkelse af Voerger og Kuratorer ere
stempelpligtige................................................
Jndm . Skr. ang. Fattigunderstvttelse til 
en Enke, hvis Mand havde v^eret under 
fast Forsorgelse i Henhold til Fattig-
lovens § 2 7 .....................................................
Justin. Cirk. ang. ncermere Regler for
Sessionsbehandliugen m. v..........................
Kultm. Skr. ang. Approbation paa For- 
andringer i det et Lcererembede paa Landet
tillagte Brcrndselsdeputat..............................
Overendkomst mellem Kjobenhavns og 
Frederiksberg Kommuner augaaende Luk- 
ning af LadegaardSaaen paa Strcekningen 
Ewaldsgade—Bülowsvej og Anlceg af
en Boulevard over sam m e.........................
Generald. for Sktv. Skr. ang., at „Bons 
äe l'exxosition universelle äe 1900" 
skulle behandles som Lodsedler i udenland-
fle L otterier.....................................................
Kultm. Skr. ang., hvorvidt et ucegte 
B arn  kan döbes med Faderens Familie- 
navn som Fornavn uden denneS Sam -
tykke..................................................................
Generald. for Sktv. Skr. ang. Judberet- 
ning til Generaldirektoratet over S tran -
dinger og Grundstvdninger.........................
Kultm. Cirk. ang. Fremme af ordnede 
Lege i Skolerne..............................................

249.

250.

251.

251.

252.

256.

256.

258.

258.

260.

260.



XXII

1896.
8. Septbr.

10. —

10. —

11 —

11 . —  

14. —

14. —

15. —

15 —

16. —

17. —

18. —

Justm. Skr. ang. den Bistand, som Heeren! 
flal yde Kjobenhavns Brandvcesen ved!
stsrre Ildebrande.........................................   !
Jndm . Cirk. ang. Forhandlingen af Af- ^
regningsbsger m. m.........................................!
Justm. Skr. ang. Udredelsen af Udgifterne  ̂
veo en Straffefanges Besordring fra 
Horsens til Kjpbenhavn til Forhprs Op- 
tagelse til Oplysning om Hans For-
sprgelsessted .....................................................
Jndm . Cirk. ang. Jndberetninger til 
S tatens statistifle Bureau om Nesultatet 
af de af Kommunalbestyrelserne foran-
staltede lokale Folketcellinger.......................
Stadfcestelse af Vedtcegt for Ledelsen af de
Kellerske Aandssvageanstalter.......................
B. ang. Bestemmelser om Afholdelsen af 
Prpver for Kedelpassere for Kedler paa
Landjorden.......................................................i
Jndm . Skr. ang., om Loven om Land- 
kommunerncs Styrelse af 6. J illi 1867 ! 
hjemler Amtsraadet Bemyndigelse til at^ 
give Sogneraadene Paalceg om Jn d - 
sendelse af en Kassebog til A utorisation. 
Tillceg til Regulativ for Kjsbenhavns 
Politis Jndretning og Bestyrelse af 12. 
Ju n i 1863 med tilhsrende Tillceg af 9.
M arts 1877....................................................
Tillceg til Jnstruksen for det udovende
Politi i K jsbenhavn.....................................
Knltm. Skr. ang. Skriftemaal og Alter
gang i Forbindelse med Gudstjenester,
der afholdeS Spndag Eftermiddag............!
Knltm. Skr. ang. Helbredelseskursus for
stammende....... ...............................................
Justm . Skr. ang. Bestemmelsen af Byg- 
ningshsjden i Henhold til tz 17 i Bekendt- 
gprelse af Bygningslov sor Frederiksberg 
af 19. April 1890 .......................................

! L ^

Z ^ §

Side. ! Scde.

264.

265.

265.

266.

267. ,
>>
I

269. i

269.

270.

270.

271.

272.

273.
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22.

25.

25.

26. 

26. 

30.

1.

3.

18.

7.

1896.

>>2 k:
' ^  ?  j <7?

Lide. ! Lide.

Septbr. Justm. Skr. cmg. et Andragendc fra e n ! 
Enke orn Tilladelse til at indgaa nyk ' 
ZEgteflab, uanset at der fra hendes ALgte-  ̂
feelles Dod ikke er forlobet den i Forord- z 
ningen af 30. April 1824 § 3 Nr. 5 ! 
soreflrevne T id ................................................... !

— Generald. for Sktv. Skr. ang. Dicrter til ^
Toldopsynet for afholdt N attevag t............!

— An. oin Lemyndigelse for Guvernemeutet ^
for de danfl-vestindifle D er til at anvende  ̂
indtil K 28,000 af S t.  Croix Jm m igra- 
tionsfonds Mrdler til Forstrcekninger t i l ! 
Jordejere paa S t. Croix til Vedligeholdelse' 
af SukkerrprSdyrkningen................................ ^

— Gcneraldirekt. for Skattev. Skr. ang. en
uanmeldt Jlandstiguing af Personer sra^ 
Skibe, der ere ankomne fra Udlandet og >! 
opankrede under Kysterne..............................>!

- -  Bek. om Vedtagelsen af forflellige ZEu- ^
dringer i Overenskomsten af 27. Novem- s! 
ber 1891 om Postforbindelsen mellein j>
Danmark og S v erig e .....................................;!

— Bek. om Vedtagelsen af forflellige Z E n -!-
dringer i Overenskoinsten af 27. Novem
ber 1891 om Postforbindelsen mellem 
Danmark og Norge.......................................

— Kultm. Skr. ang., hvorvidt Alumner i det
grvnlandfle Seminarium kunne beholde de 
dem tillagte Kommunitetsstipendier, efterat 
de have taget Embedseksamen...................

Oktober. Justm. Skr. ang. Vurdering af et Pani, 
bestaaende af to scerflilt flyldsatte Ejen- 
domme af samlet Hartkorn over, men 
hver for sig under 1 Td. H artkorn.........

— Justm. Skr. ang. Udstykningsresolutionerd
Betydning i Henseende til Bygningslovens 
Bestemmelser om Forholdet mellem be- 
bygget og ubebygget A real.........................

Oktober. Kultm. Skr. ang. Sogneprcestens Negn-
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Landbrugsmin. Skr. ang. en Ejers Ret 
til at bortscrlge S ten  fra den Del af Hans 
Ejendom, paa hvilken Han har Strandsyn 
Justm. Skr. ang., hvorvidt nogle fra en 
TvangSarbejdsanstalt undvegne Perforier 
vilde vcere at tiltale for Lovovertrcedelser, 
begaaede i et andet Herreds Jurisdiktion
efter Undvigelsen............................................
Justm . Skr. ang., hvorvidt en Sogneprcest 
er berettiget til at dvbe et B arn, hvis 
Forceldre ere cegteviede i Folkekirken, 
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Vnske om Barnets D a a b ............................
Kultm. Skr. ang. Bekrceftelse af en i en
Frimenighed foretagen K onfirm ation-----
Kultm. Skr. ang. den sorelvbige Bestyrelse 
af de ved Kollekten til den kjvbenhavnske 
Kirkesags Fremme indkommende Midler 
(Som  Note: Statuterne for den kjoben-
havnske K irlefond).........................................
Justm. Cirk. ang. Deling af 5. Udflriv-
ningskredses 347. Loegd................................
Kultm. Skr. ang., hvorvidt Börn i Almue- 
skolens rrcestvverste Klasse kunne antages
til Konfirmationsforberedelse.......................
Jndm . Skr. ang. Havneafgift, i et Til- 
fcelde, hvor det Fradrag i Drcegtigheden, 
som stulde finde Sted af Hensyn til Ski- 
bets afgiftsfri Num, var stsrre endBrutto-
Dreegtigheden..................................................
Jndm . Skr. ang. Bolveerksafgiften for An- 
loeg ved Kjvbenhavns Toldbods Bolvcerker 
Bek. ang. Foranstaltniuger mod Mund-
og Klovesyge.....................................................
Bek. ang. Forbud mod Udlevering fra 
Andels- og Fcellesmejerier af Mcelk,
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Indm . Skr. ang. forfludsvis Afholdelse 
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kommune paa en Tvangsarbejdsanstalt i
en anden Kommune anbragt P e rso n___
Justm. Skr. ang., at Sonner ikke ere be- 
rettigede til at fortscette FaderenS Forret-
ning under Hans F irm anavn .....................
Justm. Skr. ang., hvorledes de ved en 
efter Politiets Foranstaltning foretagen 
Udgravning af en Brond, der Var styrtet 
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foranledigede Udgifter vilde vcere at afholde 
Tillceg til S tatutter for den vest- og ssnder-
jydfle Kreditforening....................................
Kultm. Skr. ang. Appel af en ved en 
Provsteret afsagt Dom til Landemodet.. .  
Kultm. Skr. ang., hvorvidt Bestemmelserne 
om dvvstumme Bprns Oplcering ogsaa 
gcelde for de i Riget bosatte Udlamdinges
B y rn ..................................................................
Justm. Skr. ang., om en Lcege ved et 
Amtssygehns var berettiget til at beregne 
fig Honorar for Seruminjektioner paa
D ifteritis-Patien ter.......................................
Indm . Cirk. ang. Forhandlingen af Svende-
breve..................................................................
Bek. om Forhandlingen af Skndsmaals- 
bsger, Opholdsbpger og Vandrebsger . . .  
Justm. Cirk. ang. Jndberetninger til S ta- 
tens statistiske Bureau om Afhcendelsen af
Landejendomme..............................................
Justm. Cirk. ang. Jndberetninger til S ta- 
tens statistiske Bureau om Skilsmisse-
dom m e..............................................................
Justm . Cirk. ang. nye Skemaer for de
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Oplysninger, der skulle ledsage Straffe- 
fcmgerS Äflevering til Straffeanstalterne. 
Justin. Cirk. ang. Fredning as Oldtids- 
mindesmcerker paa Len, Stamhnse og
Fideikommidgodser.........................................
Jndm . Skr. ang. en Kommunes Forplig- 
telse ifslge Fattiglovens Z 51, ncestsidste 
Stykke, til vedblivende Forssrgelse af et 
Fattiglem, naar det, ester at varre dimit- 
teret til Selverhverv, maa tageS under
Forssrgelse af en anden K om m une.........
Kultm. Skr. ang. Proven i Skrivning
ved Skolelcerereksamen................................
Bek. om Afmoerkningen as den danfl-
preussiske Fiskerigrcense i L ille-B elt.........
Tillarg til Reglement for den ofsentlige 
Kvrsel i Kjxlbenhavn af 18. Ja n u a r 1869,
2. Afsnit............................................................
Stadfoestelse paa tvende Tillceg til S ta - 
tutter for Kreditforeningen af Gruudejere
i de danfle Dstister.......................................
Generald. for Sktv. Skr. ang. S ta ts- 
kassens Stilling i et Konkursbo med 
Hensyn til Afgifter og Boder, paahvilende 
Fallenten i Henhold til Lov om Afgift as 
Brcendevinsbroending af 1. April 1 8 8 7 .. 
Generald. for Sktv. Skr. ang., at Told- 
vcesenet ikke har Fortrinsret i Koukursboer 
for Byder for Overtrcedelse af Told-
forordningen.....................................................
Kultm. Cirk. ang. Jndberetninger til S ta - 
tenS statistifle Bureau om viede, fshte,
dode og konfirmerede.....................................
Jnstruks for samtlige til Praksis beret-
tigede Jordem sdre.........................................
Bek. om Omnibusksrsel i Kjsbenhavn . .  
An. om en forandret Afsattelse af § 1 i 
Anordning af 9. September 1887 om

301.

303.

304.

306.

307.

309.

310.

317.

318.

319.

(322.)
322.

512.



XXVII

1896. Sidc.

5? §

Side.

27. Novbr. Anmeldelse af Fodsler paa Den S t.!
Croix................................................ ..............

28. —  Vek. oin Undtagelser fra Forbuddet mod
Arbejde i Fabrikker m. v. paa Folke-
kirkens Helligdage.........................................

28. — Kultm. Skr. ang., under hvilke Betin-
gelser almindelig Forberedelseseksamen og 
Skolelcererekdainen kunne suppleres med 
de i Anordning af 1. MartS 1895 fore-
skrevne Tittwgsprxlver..................................

30. — Stadfoestelse paa Tilloeg til S tatutter for
Kreditforeningen af Grundejere i Kjpben-
havn og O m e g n ...........................................

30. — Justm. Skr. ang. Forbuddet i Danfle
Lovs 3—16—8 ..............................................

2. December. Bek. oin Henlcrggelse af Ejerlavet Risbvl 
m. in. fra Anst, S langs og Jerlev Her- 
redcrs Jurisdiktion til Gjprding og M alt
HerrederS Ju risd ik tio n .................. .............

2. — Bek. om Meddelelse af Eneretsbevilling
for Kjobenhavns Kommnnalbestyrelse paa
Driften af „M rrebroes S p o rv e j" ............

2. —  Justm. Skr. ang., hvem der stal udstede
AuktionsDde, uaar en et Konkursbo eller 
et Dodsbo, i hvilket Gcelden ikke er ved- 
gaaet, tilhsrende fast Ejendom soelges ved 
Auktion..............................................................

2. — Generald. for Sktv. Skr. om Stempel-
Pligt for Opsigelser for Policer, der falde 
ind under Stempellovens § 5 5 ^ ...............

3. — Justm. Skr. ang., om Udgifterne ved den
forefkrevne Offentliggsrelse af Fortegnelsen 
oder de i Henhold til 2 i Lov Nr. 72 
af 12. April 1892 befkikkede S srets- 
medlemmer ville kunne forventes udredede
af S tatsbauerne..............................................

3. — Stadfoestelse paa Tilloeg til S ta tu tter for
den nye Kreditforening for Kobstadgrund- 
ejere i N prrejy lland .....................................
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Forfloleseminarierne i Vejle og Silke
borg ..................................................................

4. — Bek. aug. en mellem Dcmmark og Italien
assluttet Deklaration om gensidig Aner- 
kendelse af S k ibsm aal..................................

5. — Kultm. Skr. ang. AarSkarakteren for prak-
tisk Lcerergerning og Eksamensproven i
samme F a g .....................................................

5. — Kultm. Skr. ang., hvilke Forsigtigheds-
midler der kan anvendcs ved Modtagelsen 
af Jndskrivning af Faddere, og om en 
Prcest kan sorlange noget Bevis for San d 
heden af en Faders og Moders Opgivende
ved en saadan Lejlighed................................

10. — L. om Tillceg til Solov af 1. April 1892
10. — L. om Tillceg til Postlov af 5. April 1888
11. — Justm. Cirk. ang. Foraudringer med Hen-

syn til Strafferegistrenes Forelse og Til- 
vejebringelsen af Materialet forKrim inal-
statistikken.........................................................

11. —  Justm. Cirk. ang. exeeutores testa -
in e n t i ................................................................

11. — Kultm. Cirk. ang. Opsigelsesfristen fra
Kreditors Side ved Udlaan af S tifts-
m idlerne...........................................................

11. — Nesol. ang. Ferier og Fridage ved S o rs
Akademis lcerde Skole- og Opdragelses-
anstalt................................................................

14. — Justm. Cirk. ang., hvor Akterne i de i
forste Jnstans ved Retterne udenfor Kjo- 
benhavn paadomte Justitssager og offentlige 
Politisager opbevares....................................

14. — Generald. for Skattev. Skr. ang. Gebyr-
og Stempelpligt for Udskrifter af Domme i 
Justitssager, der flulle benyttes til Ansog- 
ninger om B enaadning................................

15. — Kultm. Skr. ang. Statsunderstottelse til
aandssvageS Pleje i Hjemmet.....................
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S ag ftre re ..........................................................
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16. — Bek. ang. Foranstaltninger mod Mund-

og Klovesyge....................................................
16. — Bek. ang. Forbud mod Udlevering fra

Andels- og Fcellesmejerier af Mcelk, 
Kcernemcelk og Balle, der ikke har vceret 
opvarmet til mindst 70 Grader Reaum ur 

16. — Bek. ang. Stadfcestelse paa et Tillceg til
Vedtcegten for Kjpbenhavns Brandforsik-
rin g ....................................................................

16. — Bek. om et af Iustitsministeriet approberet
Tillceg til den for Kjobenhavus Brand- 
forsikring gceldende Klassifikationstarif . . .  

19. — L. om Stempelafgiften af de af Aarhus
Kommune for et Laan paa 3,400,000 Kr.
udstedte O bligationer....................................

19. — L. om Udbetaling af Brodpenge i Stedet
for Brod in n a tu ra  til Visse Underofficerer
og ligestillede..................................................

19 — Iustm . Skr. ang., hvorvidt borgerlig
LEgteforening kan foretageS med Benhttelse 
af fremmed S p ro g .........................................

22. — Kundg. ang. Stadfcestelse paa Tillceg til
Statu tter for Kreditforeningen af Ejere af 
mindre Ejendomme Paa Landet i Vstif- 
tern e ..................................................................

23. — Kundg. ang. Straffekort for Perforier,
domte ved militcer R e t ................................

24. — Fundats for Grosserer og Tobaksfabrikant
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levende Enkes Legat for trcengende stu-
derende................................ ............................

28. — Iustm . Cirk. ang. Jndberetninger om sted-
fundne Svulykker............................................
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30. — ALndring i „Jnstruks for Fyrdirektoren"
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Justitsm in. Skr. ( t il K jöbenhavns M ag istra t) 7- 
ang. Forandringer i Regulativer for Kjvbenhavus 
Brandvasen

Under 7. Jan u a r 1896 har Justitsministeriet stadsa^stet 
folgende af Kjsbenhavns Kommunalbestyrelse vedtagne ALn-

1896.

Da R e g u l a t i v  for  K j s b e n h a v n s  B r a n d v c r s e n  
af 15.  M a r t s  1 8 9 0  ikke findes optaget paa fit 
Sted i ncervcerende Säm ling, gengiveS det her:

R e g u l a t i v  f or  K j p b e n h a v n s  Br a n d v c r s e n .
Under 15. M arts 1890 har Justitsministeriet i 

Henhold til Lov om Brandvcesenet i Kjobenhavn af 
15. M aj 1868 ZZ 4 og 7 stadscestet de i neden- 
staaende Regulativ indeholdte Bestemmelser angaaeude 
Over- og Underbefalingsmcendenes Lpnning og Pen- 
sionering, Mandfkabets Antagelse, Affledigelse og 
Lpnning, Braudvcesenets fremtidige Materiel og de 
Brandredflaber, der flulle holdes ved enhver fast 
Ejendom i Staden og paa dens Grund, hvorhos 
Ministeriet i Henhold til samme LovS § 5 har fastsat 
Reservekorpsets Stprrelse i Overensstemmelse med 
Regulatives Z 9.

1. Slukning af Jldebrande i Staden Kjvben- 
havn udfvres, for saa vidt ikke ekstraordincere For- 
anstaltninger udkrceves, ved Mandskab fra faste Brand- 
stationer, af hvilke der stal vcere mindst 6, deraf 1 
Hovedstation med Tjenestebolig for Brandinspektpren 
og nogle af Brandvcesenets Befalings- og Underbe-

Syttcndc Ha'stc 1



7. llan. dringer i det uuder 15. M arts 1890 stadfcestede Regulativ 
for KjvbenhavnS Brandvcesen (se Min. Tid. for 1892 ^  
Eide 3 7 9 -8 2 ) .

Z 5, 2. Sthkke, affattes saaledes:

1896. 2 Wndringcr i Regulativ for Lrbhvn.S Braudvcrsen.

falingsmcend, 2 starre Bistationer, der ligeledeö have 
Tjenestebolig for nogle Befalings- og Uuderbefalings- 
mcend, sanrt 3 mindre Bistationer. T il Magasinering 
af Brandvcesenets crldre Materiel bibeholdes Depot-- 
huset i Gotersgade indtil videre

M e  Stationer skulle vcere indbhrdes forbuudue 
ved Telegrafledninger; ligeledes stal Hovedstatioueu 
vaue telegrafisk sorbunden med Stadeus Bandvcerk.

2. Ved Brandvcesenet anscrttes eu Brandiu- 
spektor, en Vicebrandinspekwr, 5 Fuldmcegtige, 2 
Iteservefuldmcegtige, en Lcege, 3 Sprpjtcmestre, 21 
Sprojtefprere, 4 Maflinister, 132 Brandfolk, 3 Horn- 
blcrsere og 25 Küste.

3. Vrandinspektvren vallges og afstediges af 
Borgerreprcesentationen efter den samlede Magistrats 
Jndstilling og med Forbehold af Köngens Sam tytte; 
Han lonnes med en aarlig Gage af 5,000 Kr., der 
for hver 5 Aars Tjeneste forpges med 500 Kr., dog 
at Gagen ikke overstiger 6,500 Kr.

Vicebrandinspektvren antages og affkediges af 
den samlede Magistrat og lxmiies med en aarlig 
Gage af 2,800 Kr., der for hver 3 Aars Tjeneste 
foroges med 200 Kr., dog at Gagen ikke overstiger 
4,000 Kr.

Fuldmcegtigene ved det lsnnede Mandskab an- 
tageö og afskedigeö af den samlede Magistrat og lxm- 
nes med en aarlig Gage af 2,000 Kr., der for hver 
3 Aars Tjeneste forpges med 200 Kr., dog at Gagen 
ikke overstiger 3,000 Kr.

De i denne Paragraf ncevnte Embedsmcelld maa 
ikke beklcede noget andet Embede, drive borgerlig Na'- 
ring eller uden Magistratens Tilladelse udvve nogen 
som helft anden ErhvervSvirksomhed.

4. Lcegen, Fuldmcegtigene ved Reserven, Sprvjte- 
mestrene, Mafkinisterne og-Sprojteftrerne antages og 
afftediges af Magistraten.



SEndringcr i Regulativ for Kbhvn.s Vrandvcrsen. 3 1896.

Af Brandfolkene lönnes 44 med 3 Kr. daglig, 44 med 7. la u . 
2 Kr. 80 Vre og 44 med 2 Kr. 60 V re ; Kuskene og Horn- 
blceserne lpnnes med 2 Kr. 40 V re daglig.

Z 10 bortfalder fra 1. Februar 1896 at regne.

Lcegens Gage bestemmes ved Stadens aarlige 
Budget.

Neservefuldmcegtigene lönnes med en aarlig Gage 
af 600 Kr. Desuden erholde de for hvert Dögn, de 
göre Vagttjeneste i de faste Assistenters Forfald, et 
Honorar af 3 Kr.

Sprsjtemestrene lönnes med 1,600 Kr. om 
Aaret, af Mafkinisterne lönnes 2 med 1,500 Kr., 2 
med 1,250 Kr. om Aaret, og af Sprojteförerne 
lönneö 7 med 1,400 Kr., 14 med 1,250 Kr. om 
Aaret.

5. Brandfolk, Hornblcesere og Küste antages 
paa en Maaneds Opsigelse af Brandinspektören. 
Dog kan enhver, som gör sig flyldig i grov For- 
seelse eller Forssmmelse af sine Tjenestepligter, af- 
flediges straks.

Af Brandfolkene lönnes 33 med 3 Kr. daglig, 
33 med 2 Kr. 80 Vre og 66 med 2 Kr. 60 V re; 
Kustene og Hornblcrserne lpnnes med 2 Kr. 40 Vre 
daglig.

6. De Embeds- og Bestillingsmcend, der an- 
vises Tjenestebolig paa Brandstationerne, lide som 
Vederlag herfor et Afdrag i deres Gage af i/o af 
Embedets eller Bestillingens Begyndelsesgage.

7. Spröjtemestre, Spröjtefsrere, Maflinister, 
Brandfolk og dermed ligestillede forsynes af Kom
munen med Uniformsgenstande i det Omfang, som 
bestemmes ved Stadens aarlige Budget.

8. De i Z 3 ncevnte Embedsmcend ere pen- 
sionsberettigede fra deres Anscettelse at regne. De 
övrige ved Brandvcesenet ansatte opnaa först Pen- 
sionsret ester 25 Aars Anscettelse i Kommunens 
Tjeneste; afflediges de forinden, er Magistraten dog, 
saafremt de have tjent i Brandvcesenet i 15 Aar, be- 
rettiget til at tillcegge dem Pension, naar dertil maatte 
findes Anledning.



Skr. ang. Lcgitunatiousbevis.

7. irm . Kirke- og Undervisningsmin. Skr. ( t i l . B i 
skoppen oder S jce llands S t if t )  ang., hvorvidt 

der kan afkrcrves Moderen til et ucrgte Barn

1896. 4

Ved Affledigelse med Pension saavel som ved 
Tilstaaelse af Pension til Enker efter Brandvcesenets 
Funktioncerer komme i pvrigt de for Pensionering af 
Kommunens Embedsmcend og disses Enker gceldende 
Betingelser og Regler til Anvendelse.

Den, der ved Udfprelsen af sin Tjeneste i Brand- 
vcesenet kommer saaledes til Skade, at Han maa af- 
skediges, erholder i Pension 2/g af det Belvb, som 
Hans Jndtcegt i Brandvcesenets Tjeneste efter Gen- 
nemsnit af de forudgaaende 5 Aar eller af hele Hans 
Tjenestetid, saafremt denne ikke har varet i 5 Aar, 
har udgjort; dog har Magistraten Valget imellem at 
afskedige Ham med Pension eller at anscette Ham i en 
anden passende Stilling i Kommunens Tjeneste, som 
Han trods sin Jnvaliditet maatte vcere skikket til, og 
med mindst samme Gage, som Han oppebar i Brand
vasenets Tjeneste.

Kommer nogen af Neservemandskaberne til Skade 
i Tjenesten, bestemmer den samlede Kommunalbestyrelse 
i ethvert enkelt Tilfallde, om og hvor stör Pension 
der skal tilloegges Ham.

9. Reservekorpset dannes af 80 Sprojtefprere 
og 320 Brandfolk, der udskrives paa den i Anord- 
ning af 5. August 1871 om Tilgang til det i Loven 
om Brandvcrsenet i Kjvbenhavn af 15. M aj 1868 
Z 5 omhandlcde Reservekorps for Kjobenhavns Brand- 
vcesen forestrevne Maade. Saavel Sprvjtefvrere som 
Brandfolk ere ulsnnede. Korpset deles i to lige störe 
Kompagnier, der ved Dannpning af Jldebrande aflsse 
Hinanden. Det flal kun benyttes under ekstraordi- 
ncere Forhold, naar enten en Jldebrand er saa stör 
eller der samtidig opstaar Jldebrand paa saa mange 
Steder, at der er Fare for, at det faste Mandskab 
ikke tilstrcekkelig hurtig kan dcempe Branden.

1V. Der antages blandt eller nden for Neserve- 
korpsets Mandskab 6 Sprojtefprere og 18 Brandfolk, 
de fsrste Folk med saadanne Egenskaber, at de i



Skr. an§. LrgitimativnsbcviS. 5 1896.

Legitimationsbevis ved Aitmeldclse af Barnets 7 

F-dsel«),

Med behagelig Skrivelse af 15. Ju li f. A. har Deres

Farens Stund kunne betroes en mindre Konnnando, 
de sidste Folk af saadanne Livsstillinger, at de egne 
sig til at vcere Siraalemestre, hvilke 24 Mand banne 
en mobil Reserve, der efter Tilsigelse har hurtigst 
mnligt at give Mode ved Ildebrand saavel Dag som 
Nat. For denne Tjeneste ydes der bette Mandfkab 
en fast mindre aarlig Godtgorelse og en ved deres 
Antagelse bestemt Betaling for hver Gang, de göre 
Tjeneste. Mandskabet kan til enhver Tid af- 
flediges.

11. Ethvert Medlem af Neservekorpset flal 
mode til Dvelser og Monstringer, saa ofte det af 
Brandinspektoren forlanges i Henhold til det derom 
af Magistraten udarbejdede Tjenestereglement. Ingen 
af Neservemandflabet maa göre sig styldig i Ude- 
blivelse sra Tjenesten uden lovligt Forsald, Bort
gang fra Tjenesten uden Tilladelse, Mydighed mod 
de befalende, Modarbejden af dereS Befalinger, For- 
ncermelse imod overordnede, andre ved Brandvcesenet 
ansatte Personer, eller Personer, som Tjenesteforhold 
bringer dem i Forbindelse med, Beruselse eller anden 
Norden i Tjenestetiden, Mode uden Skilt, slet Be- 
handling af Genstande, som ere til Tjenestebrug, 
ulovlig Modtagelse af Douceurer eller andre For- 
seelser mod Tjenestereglementet. Forseelser mod bette 
Reglement straffes, for saa vidt Forseelsen ikke hen- 
horer under strengere Straffebestemmelser, med Boder 
eller simpelt Fcen'gsel, hvorhos ogsaa Erstatning kan 
paalcegges. Boder kunne, naar den flyldige dermed 
er tilfreds, paalcegges af Brandinspektoren; i modsat 
Falb, og naar der er Sporgdmaal om Fcengselsstraf, 
bliver Sagen paa Forlangende af Magistraten og 
efter Henvisning fra Politidirektoren at undersoge 
og paakende af Kriminal- og Politiretten som offentlig 
Politisag.

' )̂ Gejstlig dteflriptsamling.

1*
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7. llan. Hpjcervcerdighed hertil indsendt et Andragende, hvori Sogne- 
prcest N. N. under Henvisning til, at Moderen til et ucegte 
fpdt B arn ved Anmeldelsen af dets Fsdsel til Ministerial- 
bogen har vcegret sig ved at forevise sin Daabsattest og

12. I  de af Magistraten i Medför af § 4 i 
Lov om Brandvcesenet i Kjvbenhavn af 15. M aj 
1868 udfcerdigede Jnstrnkser angaaende samtlige Be- 
falingsmcends og Mandstabets Tjcnesteforhold blive 
bl. a. at optage Bestemmelser angaaende Unifor
meringen.

Foruden disfe Jnstrnkser samt Tjenesteregle- 
mentet for Neservekorpset udfcerdiges der af M agi
straten et Tjenestereglement med Bestemmelser om 
Materiellets Fordeling i de forskellige Stationer og 
Depoter samt om de forskellige Mandskabers For
deling, Dvelser, Mmstringer, Udrykningsorden og 
Svrige Forhold.

13. Det Materiel, som Brandvcesenet for Frem- 
tiden flal vcere i Besiddelse af, fastscettes til 4 stprre 
Dampsprxljter med Tendere, 10 Sprvjter, der fore- 
lvbig blive Haandkraftsprpjter, 5 mekanifke Stiger, 2 
Personvogne samt et passende Antal Haandsprvjter, 
Stiger, Krybekrager, Brandspande, Lygter, Brand
hager og vvrige Brandrekvisitter og Beflyttelsesmidler. 
T il Fremforing af Spryjter, Stiger og Mandskab 
m. m. holder Brandvcesenet det fornsdne Antal 
Hefte.

14. Enhver Ejendom skal, for saa vidt der ikke 
med Hensyn til dens Jndretning og Benyttelse efter 
Loven af 15. M aj 1868 gcelder sceregne Forskrifter 
i saa Henseende, naar der er Plads dertil, vcere for- 
synet med en 12 Alen lang Brandstige og en 10 
Alen lang Brandhage. Disse skulle stedse holdes i 
brugbar Stand, med hvid Oliemaling vcere mcerkede 
med Ejendommens Matrikulnumer og opbevares paa 
Steder, der ere let tilgcengelige for alle Ejendommens 
Beboere.

N aar Omstcendighederne tale derfor, kan Magi
straten fritage for Forpligtelse til at vcere forsynet 
med Brandredstaber.
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Skudsmaalsbog, forespxlrger, hvorledes Han har at forholde 7. llan. 
sig med Hensyn til Fremtvingelsen af den Barnemoderen i 
den anftrte Henseende sormentlig paahvilende Forpligtelse.

Ester i Anledning heraf at have brevvekslet med J u -  
stitsministeriet flnlde Ministeriet tjenstlig melde til behagelig 
Efterretniug og videre Bekendtgprelse, at man med Dem er 
enig i, at Moderen til et udenfor ALgteflab fsdt B arn ikke 
kan anseS for at vcere forpligtet til ved Anmeldelsen til 
Kirkebogen af Barnets Fsdsel at legitimere sig ved Frem- 
lceggelse af DaabSattest eller Skudsmaalsbog, hvorfor Sogne- 
proesten i et Tilfcelde som det omhandlede, hvor Moderen 
har vcegret sig ved at stille de ncevnte Bevisligheder til 
Hans Raadighed, maa indflrcenke sig til at tilspre Kirke
bogen, hvad der af Moderen selv eller af den, der paa 
hendes Vegne foretager Fpdselsanmeldelsen, opgives Ham 
om hendes personlige Forhold, med Tilfpjelse af, at der ikke 
er fremlagt Attester for Opgivelsernes Rigtighed, saaledes 
at Han kun i de Tilfcelde, hvor Han har Grund til at ncere 
Tvivl herom, kan fordre Moderen afhort af vedkommende 
Politimyndighed.

15. Ester Dcempning af stedfunden Jldebrand 
paahviler det Brandvcesenet at anbringe Brandvagt 
ved Jldstedet samt, saa vidt fornsdent, at foranledige 
fritstaaende Mure, Skorstene og desligc straks ind- 
styrtede paa Brandstedet.

Al Nydning, som er npdvendig for den hurtigst 
mulige fuldstcendige Slilkning af Jld  i Brandruiuer 
eller Tomter, soretages af Brandvcesenet for Kom- 
munens Regning.

16. Ved ncrrvcerende Regulativs Jkrafttrceden, 
der sinder Sted den 1. Jan u a r 1890, dog, for saa 
vidt angaar 1, 2, 12 og 13, fsrst, naar den i 
Z 1 ncevnte Hovedstation er opfsrt og indrettet, 
bortfalder Regulativ for Kjsbenhavns Brandvcesen af 
21. Ju n i 1870.
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lo . lit ii. Justitsmin. Skr. ( t il Overprcesideilten i K jo - 
benhavn) ang., at en Person, hvis Mgtefoelle 
har gjort sig skyldig i Bigami, uden Bevilling 
kan indgaa nyt LEgtefkab.

I  det med Hr. Kammerherrens Skrivelse af 19. Ok- 
tobor s. A. hertil indsendte Andragende har her af
Staden anholdt om allerhpjeste Bevilling til fuldstcendig Op- 
hcevelse af fit LEgtefkab med Fyrbxlder X. samt om Til- 
ladelse til at indgaa nyt LEgtefkab nnder Paaberaabelse af, at 
hendes ncevnte Mand, som i Sommeren 1891 udvandrede 
til Amerika, der skal have indgaaet nyt LEgtefkab i Vin- 
tercn 1893.

Foranlediget heraf skal man, efter at det ved en igen- 
uem Udenrigsministeriet tilvejebragt Vielsesattest er doku- 
menteret,- at Andragerindens Mand har indladt sig i nyt 
LEgtefkab i Amerika den 15. M aj 1893, meddele, at, da det 
saaledes er godtgjort, at Andragerindens Mand har gjort 
sig skyldig i Bigami, maa hendes LEgtefkab med Ham, da 
hun ikke vil tage Ham til Naade, i Henhold til D. L. 
3— 16—16—8 anses oplsst ved den af Ham begaaede Brisde, 
saaledes at det staar hende frit for, uden at hertil udkrceveS 
nogen Bevilling, at indgaa nyt LEgtefkab.

11.1-U1. Justitsmin. Skr. ( t il Amtmanden oder V e jlc  
Am t) ang. Betalingen til en Distriktsjordemoder 
for at betjene fodende, som vcl ikke ere tagnc 
nnder Fattigforsorgelse, men dog i  Overensstcm- 
melsc med Fattiglovens § 4 4  crholde deres Ud- 
gifter til Jordemoder dakkede af Kommunen.

.........................  at Justitsministeriet m e d ----- er enigt
i, at der efter Lov Nr. 85 af k. April 1893 8 2, 3. Stykke,
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tilkommer Jordemoderen et Belob af 4 Kr. for hendes 11. ,7an. 
Tjeneste i saadanne Tilfcelde.

Justitsmin. Skr. ( t il A in linanden oder M a r ib o  13. 

Am t) ang., at en sveitsisk „Eheverkündnng" ikke 
kan fordres offentliggjort af en dansk Dvrighed.

Med Skrivelse af 7. d. M . har Hr. Kammerherren 
hertil indsendt et Andragende, hvori Byfogden i 17. X.
Kobstad foresporger, hvorvidt Han i Anledning af en af 
N. N. af Basel til Ham fremsendt Begcering sra det paa- 
gceldende Kantons „Civilstandsamt" er berettiget eller for- 
pligtet til at offentliggore den med Bilag fo lgen d e  „Ehever
kündung", og om, hvorledes Offentliggorelsen i bekrceftende 
Fald flal fle.

Foranlediget heraf flal man anmode Dem om at ville 
tilkendegive Byfogden, at Han bor besvare den ü l Ham ret- 
tede Anmodning derhen, at det ligger ndenfor de danfle 
Dvrigheders cmbedsmcessige Pligt og Befojelse at efterkomme 
den ommeldte Begcering.

Justitsmin. Skr. ( t il K jöbenhavns B ygn ing s- 14. 
konnnission) ang., hvorvidt Opfvrelsen paa Dstre 
Gasvcrrk af en ny Gasbeholder falder ind nnder 
Bygningslovens Bestemmelser.

............................ at Ministeriet cfter det konventionelle
Begreb om „Bygning", der maa antages at ligge til Grnnd 
for Byggelovens Bestemmelser, ikke flonner, at Gasbeholdere 
som den her omhandlede falde ind nnder dette Begreb, og 
at som Folge deraf samtlige Byggelovens Bestemmelser maa 
vcere uanvendelige paa de anforte Beholdere.
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ib . i-w . B ekendtgürelse  an g . F o rd r iu g e rn e  i  S a n g  

ved den  a fflu tteu d e  Loererpröve. (M in iste rie t fo r  

Kirke- og Undervisningsvcesenet.)
Und er Henvisning til, al det ved Ministeriets Bekendt- 

gprelse af 8. Ju n i 1894 om Optagelsesprsven, Undervis- 
ningen og de afslultende Prsver ved Seminarierne er an
ordnet, at Eksaminanderne ved Prsven i Sang ved den 
assluttende LcererprpveS 2. Del bvr kunne synge vore 
almindelig brugte Salmemelodier (ca. 130) samt en Del 
(ca. 50) gode Folke- og Fcedrelandssauge, flal Ministeriet 
henlede Opmcrrksomheden Paa folgende Salm er og Sange, 
som fyldestgprende .de i forncevnte Bekendtgxlrelse stillede 
Fordringer.

S a lm e m e lo d ie r .

Ester A. P . B e r g g r e e n 's  Melodier til „Salmebog 
til Kirke- og Husandagt" og „Evangelist kristelig Salmebog": 
Nr. 1. Vi tro, vi alle tro paa Gud.
— 2. Alene Gud i Himmerig.
— 3. Lover den Herre, den mcegtige Konge med LEre.
— 4. Op, hver, som her paa Jorden bor.
— 5. Nu takker alle Gud.
— 6. Kristne synger hsjt i Kor.
— 7. S tö r er Du, Gud! Utalte Engles Heere.
— 9. T il Himlene rcekker Din Miflundhed, Gud.
— 11. Op, al den Ting, som Gud har gjort.
— 12. O , glade Budflab for mit Hjerte.
— 13 a. Hvad kan os komme til for Nsd.
— 17. Sorrig  og Gleede de vandre tilhobe.
— 18. Mig hjertelig nu lcenges.
— 19. Hvo ikkun lader Herren raade.
— 21. Guds Menighed, syng for vor Skaber i Lsn.
— 22. Nu kom der Bud fra Englekor.
— 23. Lovet vccre Du, Jesu Krist.
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Nr. 24. Det kimer nu til Julefest. -
— 25 a. Et B arn er fodt i Bethlehem.
— 26. Velkommen igen, Guds Engle smaa.
— 27. F ra  Himlen hojt kom Budflab her.
— 29 d. Dejlig er den Himmel blaa.
— 32. Af Hojheden oprunden er.
— 33. Den yndigste Nose er funden.
— 34. Julen har Englelyd.
— 36. In len  har bragt velsignet Bud.
— 37. Her komme Jesu Dine smaa.
— 38. Stille Nat, hellige Nat.
— 39. I  Jesu Navn.
— 41. Jesus, Frelser, Saliggorer.
— 43. D u Herre Krist.
— 51. Gak under Jesu Kors at staa.
— 52. Jesu, Dine dybe Vunder.
— 53. Jesus er mit Liv i Live.
— 54. Vor Fader udi Himmerig.
— 56. Haabet ogsaa blege Kinder.
— 57. Krist stod op af Dode.
— 58. Jeg vil diu P ris  udsjunge.
— 59. Himlen aabnes, Mprket svinder.
— 60. Sode Jesu, vi er her.
— 63. M in Sjcel og Aand opmuntre Dig.
— 65. Fryd Dig, du Kristi Brud.
— 66. Gud, D u flabte Jordens Kreds.
— 67. Vor Gud, Han er saa fast en Borg.
— 68. Nejs op D it Hoved, al Kristenhed.
— 72. Nu bede vi den Helligaand.
— 73. Naturen holder Piusefest.
— 75. Jeg ved et evigt Himmerig.
— 76 a. f
— 7 6 5  /  Kirken den er et gammelt Hus.

— 77. T il vor lille Gerning ud.



15. .lau. Nr. 78. Enhver som tror og bliver dobt.
— 79. Frygt, min Sjcel, den fände Gnd.
— 80. O , kcere Sjcel, fald ydmyg ned.
— 81. Jesu, D in spde Forening at smage.
— 82. Vcer velkommen, Herrens Aar.
— 83. Nn ringer alle Klokker mod Sky.
— 84 a. S a a  vil vi nu sige hverandre Farvel.
— 86 a. Ak! vidste Du, som gaar i Syndens Lamke.

1896. 12 V. ang. Lcrrcrpröve i Sang.

-  87.
— 88.
— 91.
— 93.
— 94.
— 98.
— 101.
— 105.
— 106.
— 107.
— 109.
— 112.

Guds Godhed vil vi Prise.
Herre, jeg har handlet ilde.
Jesus er mit Haab, min Trpst.
Hvor salig er den lille Flok.
Aldrig er jeg uden Vaade.
O , störe Gnd, D in Kcerlighed.
Dejlig er Jorden.
Jeg  vil min Herre love.
I  dybest Nod vil jeg til Gnd.
0  sanetissima.
Nu litte til Hinanden de favre Vlomster smaa. 
Nind nu op i Jesu Navn.

— 131). Nu rinder Solen op.
— 115.
— 116.
— 117.
-  118. 
— 120. 
— 121. 
— 122.
— 123.
— 124.
— 125.
— 126.
— 127.
— 128.

Den signende Dag med Fryd vi ser.
I  Dsten stiger Solen op.
Nu vaagne alle Guds Fügte smaa.
Nu hviler Mark og Enge.
Nu lukker fig mit Vje.
Nu velan, vcer frisk tilmode.
Dagen gaar med raste Fjed.
Solen daler, Lyset svinder.
O  gode Gnd, jeg takker Dig.
O  Herre, frels mig, dpm min Sag.
Hvo ved, hvor ncer mig er min Ende.
Den Prcegtig So l, som hele Verden glceder. 
Lcer mig, o Skov, at visne glad.
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Nr. 126. Alt oprejst Maaiien staar. 15. «lau.
— 131. Gaa nu hen og grcw min Grav.
— 132. Paa Gud alene.
— 134. Ieg  gaar til Dpden, hvor jeg gaar.
— 135. Med Sorgen og Klagen hold Maade.
— 136. Den störe, hvide Flok vi se.
— 141. Lyksalig, lyksalig hver Sjoel, som har Fred.
— 142. Kcemp alvorlig, nu Guds Naade.
— 143. Her vil ties, her vil bies,
— 147. Morgenstund har Guld i Mund.
— 151. Kvinde, o din Tro er stör.
— 154. Udrust Dig Helt fra Golgatha.
— 158. Sxmdag Morgen fra de dsde.
— 161. Amen raaber hver en Tunge.

— 162. Tcenk, naar engang den Taage er forsvundet.

Ester E h r . B a rn e k o w 's  Melodier til „Tillceget til 
Salmebog til Kirke- og Husandagt":

Nr. 1. Alt staar i Guds Faderhaand. H. Nung.
— 4 5. Lille Guds B arn! hvad stader dig. I .  C. Gebauer.
— 5. Gud stal alting mage. L. M. Lindemann.
— 8. Mindcs vi en fuldtro Ven. I .  P . E. Hartmann.
— 21. Tag det sorte KorS fra Graven. H. Nung.
— 22. Blomstre som en Nosengaard. I .  P . E. Hartlnann.
— 25. Krist stod op as döbe. H. Nung.
— 265. Et lidet B arn saa lysteligt. C. Balle.
— 37. Aanden opgav Enkeftnnen. L. M . Lindcmann.
— 49. Som  Foraarssolen morgenrpd. E. Hartmann.
— 55. Kommer, Sjcele dyrekpbte. I .  P . E. Hartmann.
— 56. S in  Vogn gsr Han af Skyen dlaa. H. Nung.
— 59. Kom, Gud-Helligaand, kom brat. Ehr. Barnekow.
— 70. I  al sin Glans nu straaler Solen. H. Nung.
— 73 a. Kirken er som Himmerige. G. Balle.
— 735. Lover Gud! I  Barndom stille. N. W. Gade.
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15. la u . Nr. 74. O  Kristelighed. L. M. Lindemann.
— 75. P aa  Jerusalem det ny. H. Rung.
— 78. Herren har besogt sit Folk.
— 83. O  lad D in Aand nu med os vcere. H. Rung.
— 885. Denne er Dagen, som Herren har gjort. H.

Matthison-Hansen.
— 90 d. Hyggelig, rolig. A. Gether.
— 95. Det er saa yndigt at fölgeö ad. C. E. F. Weyse.
— 103 a. Den störe Mester kommer. I .  P . E. Hartmann.
— 105. Op dog, Zion, ser du ej. I .  P . E. Hartmann.
— 106. Herrens N D , som aldrig brister. L.M. Lindemann.
— 133 a. Kcerlighed fra Gud. I .  P . E. Hartmann.
— 134. Som  Dug Paa slagne Enge. H. Rung.
— 136. M in Död er mig til Gode. C. E. F . Weyse.
— 138 a. Jeg lever og ved hvor lcenge fuldtrsst. A. P .

Berggreen. -

F c e d re la n d s -  og F o lk e sa n g e .

Ester S a n n e s  Syngeplan II:

Nr. 1. S o l er oppe. ,
— 2. Danmark dejligst Vang og Beenge.
— 3. Niels Ebbesen (Om Danmarks Kvide der lpd en

Sang).
— 5. Tycho Brahes Farvel.
— 6. Kong Kristian stod ved hvjen Mast.
— 10. Ludvig Holberg (F§r var der knap flreven).
— 11. Willemoes.
— 12. Mens Nordhavet bruser.
— 13. Jeg gik mig ud en Sommerdag at höre.
— 14. Ved Toldboden sieg en MatroS i Land.
— 16. Ved Lejre grcesse nu Faar paa Bold.
— 17. I  alle de Niger og Lande.
— 18. Moders Navn er en himmelst Lyd.
— 19. Den gamle Nattergal i Danevangen.
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Nr. 20 Lcenge Var Nordend. 15. 3an.
— 21. Den Gang jeg drog afsted.
— 22. Paafleklokken kimed mildt.
— 24. P aa  Sjolunds fagre Sletter. (Det Var en Som 

mermorgen).
— 25 Slum rer sodt i Slesvigd Jord.
— 26. Unge Genbyrds Liv i Norden.
— 27. Frihed, du Nordens kcekke Mo.
— 29. Bien hun er tun en liden Fngl.
— 30. Kongernes Konge, ene Du kan.
— 31. Blev nu til Spot dine Tusindaars Minder.
— 32. B rat af Slaget rammet.
— 33. Bist stolt Paa Kodans Bolge.
— 34. Vort Modersmaal er dejligt.
— 35. Langt hsjere Bjerge.
— 36. Dannevang med gronne Bred.
— 37. Lifligt flojte Velfllands Nattergale.
— 38. Droslen flog i Skov sin klare Trille.
— 40. Der er et yndigt Land.
— 41. I  Danmark er jeg fodt og baaren.
— 42. I  Danmark er jeg fodt, der har jeg hjemme.
— 43. Der er et Land, dets Sted er hojt mod Norden.
— 44. I  Barndoms Fjed, i Manddoms Alder.
— 45. M it fagre Hjem, hvor Bolgen blaa.
— 46. Duftende Enge og kornrige Bange.
— 47. Hvor Bolgen larmer hojt fra S o .
— 50. Frngtbare Marker og fkovgroede Sletter.
— 51. Dejltge Dresund.
— 525. Jylland mellem tvende Have.
— 52 e. De vog dem, vi grov dem.
— 54. Ja , vi elfte dette Landet.
— 55. Du gamla, du frifla.
— 57. Herliga Land.
— 58. Värt Land, värt Land.
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15. Inn. Nr. 5)9. Hell dig, du hoga Nord.
— 601). Om Glceder end betegned.
— 62. Hxije Nord, Friheds Hjem.

16. lan. Jnstitsmin. Skr. ( l i l  Amtmanden oder Fre-
deriksborg Am t) ang-, hvcm det paahviler at 
meddele en bestilt Udskrift af en ved Frcderiks- 
borg Amt beroende Skiftchrotokol i  et i  Henhold 
til allcrhvjcstc Bevilliug as Kommissarier be
handlet B vi

.......................  at det maa paahvile Frederiksborg Amt
at meddele den ommeldte Udflrift imod sa'dvanlig Betaling 
til Kontorpersonalet for Afskriften.

16. ILN. Kirke- og Uudrrvisningsmin. Cirk. ( t il  Ret- 
torerne og Bcstyrerne af de lccrde S ko le r) ang. 
Neglernc om Karaktergivningen m. v. ved Afgangs- 
eksamen for studerende og 4. Klasses Hoved- 
eksamen.

P aa  given Auledning skal Ministeriet henlede Skolernes 
Opmcerksomhed paa folgende Punkter vedrprende de i Be- 
kcndtgorelse af 31. August 1895 indeholdte Regler om Ka- 
raktergivningeu m. v. ved Afgangseksamen for studerende 
og ved de lcerde Skolcrs 4. Klasses Hovedeksamen:

1. Det fvlger af Neglen i Bekendtgprvlsens § 6, sam- 
menholdt med § 8, 1. Stykke, at, naar en Discipel efter be- 
staaet 4. Klasses Eksamen i 1895 er opflyttet i 5. Klasse 
med et Antal Points nnder 55 i samtlige 11 Karakterer eller 
under 20 Points i de Fag, som afsluttes med 4. Klasse, 
eller under g. i danfl S til, og ved Udgangeu af Skoleaaret 
1895—96 ikke opflyttes i 6. Klasse, er Han udelukket fra at



indstille sig til 6. Klasses AfgangSeksamen i 1898 eller 16. Inn . 
senere, medmindre Han tager henholdsvis enten hele 4.
Klasses Eksamen eller Prpven i Afflutningsfagene eller 
Prpven i dansk S til  om og opnaar inindst de nysncevnte 
Minimumskarakterer eller opnaar Dispensation fra Bestem- 
melserne i Bekendtggrelsen,

2. Dersom en Discipel, der vel har erholdt 55 Points 
i samtlige 11 Karakterer, men mindre end 20 Points i Af
slutningsfagene ved 4. Klasses Eksamen, Msker paa ny at 
underkaste sig en Prove i disse Fag, bsr det, for saa vidt 
Skolen efter samvittighedsfuldt Skon i det hele anser Diseiplen 
for moden til Opflytning i 5. Klasse og derfor ncermest 
soger Gründen til, at Han ikke har opnaaet det fordrede 
Eksamensresnltat, i et tilfceldigt Eksamensuheld, tillades 
Diseiplen at indstille sig til en ny Prxlve i Afslutnings
fagene umiddelbart efter Begyndelsen af det nye Skoleaar 
og senest inden Midten af September Maaned. Det over- 
lades til Skolerne selv at stille Opgaverne til den flriftlige 
Del af denne nye Prsve, men selvfslgelig maa Opgaverne 
vcere af den scedvanlige Art. At Prsven flal afholdes, maa 
mindst 14 Dage forud anmeldes for Inspektionen, som der- 
efter har at tage Bestemmelse om, hvorledes Censuren flal 
ordnes. Hvis Diseiplen Heller ikke denne Gang bestaar P rö- 
ven, maa Han holdes tilbage i 4. Klasse og underkaste sig 
dennes fulde Eksamen nceste Sommer.

3. Dersom en Discipel har bestaaet 4. Klasses Eks
amen med 55 Points i alle Fag og med 20 Points i Af
slutningsfagene, men har faaet mindre end g. i dansk S til, 
ville disse Regler vcere at fölge.

a) Hois Diseiplen blivcr langt tilbage for den fordrede 
Minimumskarakter, maa Han holdes tilbage i 4. Klasse, idct 
Han da nceppe kan sigeö at have den Modenhed i det hele, 
som maa vcere en absolut Betingelse for Opflytning i nceste 
Klasse.

Cirk. ans,. Regler om Karoktcrglvillng. 17 1896.



18 Cirk. ang. Regler om Karaktergivniiig.

llan. d) Hvis Gründen til, at Disciplen ikke opnaar den 
fordrede Karakter, flulde fljonnes mere at ligge den, at 
Disciplen i Djeblikket ikke fuldt ud har siddet inde med 
de Kundflaber, som forudscettes at vcere til Stede hos 
Ham til Opgavens Besvarelse, end at Han overhovedet 
mangler den fornodne Tankemodenhed og stilististe Evne, 
kan det tillades Disciplen at indstille sig til en ny Prove 
i danst S til  umiddelbart efter det nye Skoleaars Be- 
gyndelse.

Skolen stiller Opgaven, og Besvarelsen bedommes af de 
samme tre Mcend, der have vceret Dommere ved den forste 
Prove. Bestaar Disciplen Heller ikke denne nye Prove, maa 
Han forblive i 4. Klasse og nceste Sommer underkaste sig 
dennes fulde Eksamen.

e) Hvis endelig den utilfredsstillende Karakter ved den 
forste Prove foruden tilfceldigt Eksamensuheld flonnes at 
voere foranlediget ved, at Han ikke ganfle fuldt ud har den 
fornodne stilististe Evne, men Han i ovrigt af Skolen 
anscs for at vcere fuldt moden til Opflytning og ogsaa 
menes at ville kunne bode Paa den ringe Mangel paa dette 
enkelte Punkt ved Anstrengelse i Lobet af nceste Skoleaar, 
kan Han, trods den utilfredsstillende Karakter i danst S til, 
opflyttes i 5. Klasse og i alle Henseender folge Undervis- 
ningen i denne, og Han maa da ved Udgangen af denne Klasse 
underkaste sig en Prove i danst S til, som trceder i Stedet for
4. Klasses P rsve; Skolen kan til dette Djemed benytte den 
samme Stilopgave, som den giver sin 5. Klasse, eller eventuell 
en anden Opgave af lignende Art, og Besvarelsen bedommes af 
Danstlcereren i 5. Klasse og de to Censorer, som samtidig 
bedomme 4. Klasses Eksamensstile; bestaar Disciplen Heller 
ikke denne nye Prove med mindst g., maa Han holdes til- 
bage i 5. Klasse. Bestemmelsen om, hvorvidt den nye Prove 
med Disciplen flal afholdes paa den forste eller den anden 
af de her angivne Maader, maa trccffes straks ved Censuren



af 4, Klasses Stile, naar Han fjLrste Gang indstiller sig til 16. la u . 
Prsven, ved Aftale mellem de tre Bedvmmere, og der b^r 
loegges scerlig Vcegt Paa det Vidnesbyrd, som Hans Dansk- 
loerer afgiver om Ham med Hensyn til Hans Fremgang i 
Faget i Lsbet af hele det sidste Skoleaar og Hans Dygtighed 
i det hele i dette Fag; i Tvivlstilfcelde kan man rekurrcre 
til InspektionenS Dom, idet man indsender Disciplens S til 
med Censorernes Bemcerkninger til Inspektionen. Berewiug 
om, at en uy Prvve skal finde Sted, samt om dens Udfald 
maa af vedkommende Skolebestyrer indsendes til Ministeriet 
og Inspektionen.

4. Privatisier, som indstille sig til 4. Klasses Hoved- 
eksamen efter Reglen i Bekendtgsrelse af 31. August 1895 
§ 7, bsr, hvis der med Hensyn til dem kommer til at fore- 
ligge det ene eller det andet af de to heromhandlede Spprgsmaal, 
behandles i Analogi med Disciplene; Sksnnet over deres 
Modenhed i Almindelighed maa her trceffes af den Skole, 
ved hvilken de have indstillet sig til Eksamen, efter hvad den 
afholdte Eksamen har oplyst derom; den nye Prpve maa de 
aflcegge ved den samme Skole, ved hvilken de have indstillet 
sig fsrste Gang.

5. Privatisier, der i Sommeren 1896 indstille sig til 
den i Bekendtgsrelse af 28. M aj 1889 anordnede 4. Klasses 
Prcelimincerprvve, maa for at kunne indstille sig til 6. Klasses 
Hovedeksamen have opuaaet for den sproglig-historiske Ret- 
nings Vedkommende 35 Points, for den matematist-natur- 
videnflabelige Netnings Vedkommende 25 Points.

Jndenrigsmin. Skr. (til Amtmanden vver 17. 
Kjöbenhavns Amt) aug. Forstaaelsen af Fattig- 
lovens 8 56, sidste Stykke.

Af den Ministeriet med Amtets Skrivelse af 7. d. M. 
forelagte Sag fremgaar det, at den i Kongsted Kommune

Cirk. ang. Regler om Karaktcrgivning. 19 1896.



1896. 

17. IcM.

17. la u .

21. lan.

20 Skr. aug. Forskaaclse af Fatticjkvvcilv tz 50.

forsorgelsesberettigede 1^., der den 24. Oktober f. A. blev 
anholdt i Gundsolille, Kirkerup Sogu, som sigtet for Tyveri 
og indbragt til Arresten i Noskilde, den folgende Dag, eftcr at 
Anholdelsen var Llevet hcevet udenSagdanlceg, afHerredsfogden 
i Lejre Herred blev afleveret til Sogneraaadet for Aagerup- 
Kirkerup Kommune som Anholdelsesstedets Fattigva'sen, men 
at dette, under Henvisning til, at paagceldende formentlig 
burde have vceret afleveret til Noskilde Kommune, i hvilken 
Arresthuset er beliggende, har fremsat Paastand paa, at sidst- 
ncevnte Kommune bor afholde den Opholdskommunen paa- 
hvilende Del af Udgifterne ved Hans Forsorgelse.

I  denne Anledning flulde mau til Efterretuing og 
videre fornoden Bekendtgorelse tjenstligst melde> at Ministeriet 
med Amtet er enigt i, at paagceldende i Lighed med, hvad 
der er bestemt i Fattiglovens § 56, sidste Sthkke, burde have 
vceret afgivet til Fattigvcesenet i Noskilde, og at dette derfor 
ikke vil kunne vcegre sig ved at erstatte Aagerup-Kirkerup 
Kommune dennes Udgifter ved Haus Forsorgelse mod Nefu- 
sion fra Forsorgelseskommnnen.

Kongl. Resol. ang. Rang for Direktoren for 
SLatens statistiske Bnreau. (Konsejlsprcesidiet.)

P aa  Konsejlsprcesidentens derom nedlagte allerunder- 
danigste Forestilling har det behaget Hans Majestcet Köngen 
allernaadigst at tillcegge den, der beklceder Embedet som D i
rektor for Statcns statistifle Bureau, Rang i 3. Klasse Nr. 3 
efter Rangforordningen.

Kirke- og Undervisningsunn. Skr. ( t il  S ko lc - 
dircktionen for Lcingcland) ang. Bcscrttelseu af et 
Lcercremüede, hvorom Stemmeflerhed ikke opnaas 
i Skoledirektiouen *)

Ved hertil at indsende den til Direktionens Afgorelse

*) Gejstlig Reflriptsamling 1896.



Skr. ailg- Vcscrttclscn of ct Lcrrcrcmbcdc. 21 1896.

foreliggende Jndstilling orn Bescettelsen af det for Tiden 21. lan . 
ledige Embede som Leerer ved 1s. 1s. Skole har Direktionen 
indberettet, at de tre af vedkommende Sogneraad til det le
dige Embede indstillede Ansögere have saaet hver sin Stemme 
blandt Direktionen 3 Medlemmer, hvorfor Direktionen har 
udbedt sig Ministcriets Afgsrelse af, hvorledes der under 
disse Omstcendigheder vil vcere at forholde. Som  det frem- 
gaar af Sagen erc samtlige de indstillede fundne flikkede og 
vcerdige til Embedet.

Saaledes foranlediget flal man med Bemcerkning, at 
Ministeriet vilde anse dct for Mskeligt, om der efter nwrmere 
Forhandling mellem Direktionens Medlemmer künde opnaas 
Flertal for en af de af Sogneraadet indstillede Ansogere, 
tjenstlig melde til behagelig Efterretning, at man ikke skonner, 
at der haveS Hjemmel til i det foreliggende Tilfcelde at til- 
lcegge noget enkelt Medlcm af Direktionen den afgprende 
Stemme, lige saa lidt som der kan formenes at tilkomme 
Ministeriet nogen Befvjclse til at trceffe Balget blandt de 
indstillede. Derimod vil man intet finde at erindre imod 
paa Direktionens Vegne at trcefse et saadant Balg under 
Forudscetning af, at smutlige denneö Medlemmer ere enige 
i Dnsket om, at Afgprelsen fler paa denne Maade.

Kirke- og Undervisningsmin. Skr. ( t il  B i -  21. lan. 
stoppen oder S jcc llnnds S t if t )  om, i hvilket T il-  
fcelde. det paahviler Prcrsterne at foretage Mlrgling 
med LEgtefceller, som ftge Skilsmisse.

Med DereS Hvjcervwrdigheds behagelige Erklaning af 
4. f. M. har Ministeriet modtaget et Andragende, hvori 
Sogneprcest for 1s. 1s. Menigheder 1s. 1s. forespprger, hvor
ledes Han har at forholde sig over for en Begcering fra 
HerredSkontoret i 1s. 1s. om, at Han fkal foretage gejstlig 
Mcvgling mellem en Mand og Hans Hustru, der bleve sepa-



1 8 9 6 . 2 2 Skr. ang. Skilsinisscmcrgliiig

21. llav. rerede den 18. August 1894 og nu have indgivet Begcering
om Skilsmisse. Ved Jndsendelsen af dette Andragende har 
Deres Hsjcrrvcrrdighed ytret, at der formentlig ikke i n« r- 
vcerende Tilfcrlde kan vcere Tale om Forpligtelse for Sogne- 
prcesten til at foretage den begcerede Moegling.

Ester i Anledning heraf at have brevvekslet med Justits
ministeriet, der har udtalt, at det antager, at Prcesternes 
Forpligtelse til at foretage gejstlig Mcegling med ALgtefceller, 
som svge Skilsmisse, foreligger, naar enten en lovlig Skils- 
missegrund er til Stede, eller der foreligger saadanne Om- 
stamdigheder, at en Skilsmissebevilling ester de i saa Hen- 
seende almindelig fulgte Regler kan forventes, men udenfor 
disse Tilfoelde kun, naar det af JustitSministeriet forlanges, 
flulde Ministeriet tjenstligst meddele Deres Hsjcrrvcerdighed 
til behagelig Efterretning og videre Bekendtgsrelse, at, da 
der i ncrrvcrrende Tilfcelde ikke foreligger saadanne Omstcen- 
digheder, at en Skilsmissebevilling ester de i saa Henseende 
almindelig fulgte Regler kan forventes, kan Andrageren ikke 
anses for pligtig til at efterkomme den til Ham fra Herreds- 
kontoret i X. rettede Begcrring.

22. llan. Justitsmin. Skr. ( t il  Amtmanden oder R an -
ders Am t) ang., at der ikke skal indsendes Be- 
flrivelse til Justitsministeriet i Tilfoelde, hvor der 
efter optaget Forhdr om en Jldebrand anlcegges 
Sag og erhverves Dom.

Med Skrivelse af 18. ds. har Hr. Kammerherren hertil 
indsendt Domsakten med paategnet FnldbyrdelseSordre i en 
imod Arrestanterne X. X. og X. N. henholdsvis for Brand- 
stistelse og for Anstiftelse til denne Forbrydelse samt for 
Assnrancesvig anlagt og den 15. ds. inden Herreders 
Ekstraret paakendt Justitssag, idet De har henvist til den 
Akten vedlagte Udskrift af et til Oplysuing om en Jldebrand



den 10de Oktober f. A. Paa X. Molle optaget 22. la u .  
Forhp^.

Foranlediget heraf flal man meddele, at det i Tilfcelde, 
hvor der ester optaget Forhor om en Jldebrand anloegges 
Lag og erhverves Dom, ikke er nodvendigt hertil at indsende 
Bigivivelse enten af Forhoret eller af Sagen i det hele.

Austitsmiu. Skr. ( t il Generaldirektoratet for 2 4 . 4 iw . 

i  laitevcescnct) ang. Bcregning af Dagpcnge og 
Kcsordringsgodtgorelse til Toldsunktioncerer i An- 
lrdn ing af Bjergniug fra et strandet Skib.

I  Anledning af, at Toldkamret i 14. X. Kobstad under 
Henvisning til §§ 16 og 17 i Strandingsloven af 10. April 
s A. i Skrivelse af 11. f. M. har forespurgt, ow der til- 
lcimmer en Strandkontrollor (Funltioncer af Toldvcesenets 
4. 2onningsklasse^, der i lcengere Tid paaser Bjergningen 
sva lt strandet Skib flere M il fra Hans Bopcel,

) ( Befordringsgodtgorelse 2 Kr. Pr. lobende Mil, T ur 
og Netur imellem Hjemmet og Strandingsstedet,

2) en Godtgorelse af 2 Kr. Pr. Dag sor Befordriug 
mellem Strandingsstedet og Nattekvarteret, og

0) i Dagpenge 6 Kr. for hver 24 Timer, Han er borte 
fra Hjemmet,

har Generaldirektoratet under Henvisning til, at Besvarelsen 
nf de anforte Sporgsm aal underligger Justitsministeriet, for 
La vid angaar de Tilfcelde, hvor en Strandingsmasse fore- 
0gger. tilstillet Justitsministeriet den ommeldte Foresporgsel 
lil Asgerelse, idet velbemeldte Generaldirektorat derhos har 
udtalr. at de hidtil gceldende Regler i Henhold til S tran - 
-ngslovens § 17 i. k. ville blive fnlgte i de Tilfcelde, hvor 
e Me er uogen Strandingsmasse.

Skr. ang. Dagpengc til Toldfunktionccrcr. 23 1896.



24. llan. Foranlediget heraf stal man meddele, at der efter Ju -  
stitsministeriets Formening for al overvcrre Bjergning i de 
Tilfcelde, hvor der foreligger en Strandingsmasse, i oder 
^ 4  M ils Afstand sra vedkommendes Bolig tilkommer Told- 
funktioncerer, der ere lavere stillede end i de 3 vverste Lpn- 
ningsklasser, i Befordringsgodtgvrelse 2 Kr. Pr. M il for 
Afstanden imellem Boligen og Mvdestedet frem og tilbage, 
— hvorved bemcerkes, at Justitsministeriet holder for, at 
Godtgprelsen maa beregnes saa noer som muligt i Forhold 
til den tilbagelagte Strcekning, saa at der ikke kan beregnes 
et Minimum af 2 Kr. — samt, for saa vidt gentagne Mvder 
udfordres, Befordringsgodtgsrelse efter samme T atst for den 
imellem Strandingsstedet og enten Boligen eller Nattekvar- 
teret frem og tilbage tilbagelagte Strcekning, og endelig i 
Diceter 3 Kr. pr. 12 Timer eller Dele deraf, fra det T ids
punkt, da Funktionären forlader Boligen, indtil Han vender 
tilbage.

Det tilfvjes derhos, at det for Beregningen af Befor- 
dringsgodtgprelse for Afstanden imellem Strandingsstedet og 
Nattekvarteret ikke er Forudscetningen, at denne Afstand er 
over ^ 4  Mil, og at Balget imellem Tilbagevejen til Boligen 
eller Ophold i Nattekvarter i de Tilfcelde, hvor flere Mvder 
udfordres, bvr, for faa vidt Betalingen angaar, trcrffes 
under Hensyn til, hvad der giver det for Strandingsmassen 
billigste Resultat.

24. llan. Bestemmelser vedrLtrende den til de eetaarige 
Lcrrerkursus knyttede fysifle Nornlalsamling ^).
(M in is te r ie l fo r K irke- og Undervisnmgsvcesenet.)

1. Sämlingen staar aaben for Lcerernc ved de lcerde 
Skoler og Nealflolerne hver Dag indtil Kl. 12 Middag

1896. 24 Best. vedr. de cctaarigc Lcercrkursas' fysiskc Sämling,

Gejstlig Reflriptsamling 1896.



samt tillige senere paa Dagen ^Paa de Tiber, hvor den ikke 24. ^nn. 
benytteS til Nndervisningen ved de eetaarige Kursus. Ab
gang til Sämlingen erholdes af de paagceldende efter Hen- 
vendelse til Konservatoren, der foreviser denne for de be
sagende.

2. Sämlingen bestyres af Forstanderen for de eetaarige 
Kursus, der ftre r Negnskabet over de til Sämlingen be- 
vilgede Midler og afla'gger aarligt Negnskab til Ministeriet, 
samt anviser de til Ndgifterne ved Samlingens Vedlige- 
holdelse og Forvgelse fornpdne Belxlb til Udbetaling.

Generaldirekt, f. Sktv. Skr-, hvori en Fo re- 24. .lan. 
spörgscl, om dct Var fornodcnt, at en Udlccnding, 
som i Fo lge  med sin Kompagnon, der er her- 
bocnde Jndlcending, sagte Afscctning af sine A r -  
tikler her i Landet, loste Adgangsbevis til Prpvc- 
handcl, er besvaret bekroeftendc*).

Jnstitsmin. Skr. ( t il  M in is te rie t fo r vffcnt- 25. .Ig.11. 
lige Arbejder) ang. et Andragcndc om at blive 
sritaget for Hvervet som Snesoged, fordi paa- 
gccldende tillige bekloedte Stillingen som Braudfoged.

....................................... at der ikke i Hensynet til, at en
Person bekloeder Stillingen som Braudfoged, findes nogen 
Hindring for, at Hvervet som Snefoged kan overdrages Ham.

Kirke- og Underoisuingsmin. Cirk. ( t il samt- 27. 6-m. 

lige S ta tssem inaricr og ancrkcndte P riva tscm i-

Skr. ar.g. Adgcmgsbcvis il Provehandel. 25 1896.

") Lidt'skv. s. Toldv. 1856.
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27. lau. narie r) ang. Eksaureusprotokoller m. v. ved Se- 
minarierne.

Under Hensyn til, at Skolelcerereksamens 1. Del efter 
den ved Lov af 30. M arts 1894 indfvrte Ordning i Kar
sai: fvrste Gang vil blive afholdt paa selve Seminarierne, 
jfr. Ministeriets Bekendtgprelse af 15. ds., stal Ministeriet 
tjenstligst meddele d'Hrr. Forstandere for Statsseminarierne 
og de anerkendte Privatseminarier folgende til behagelig 
Efterrctning og videre Foranstaltning:

1. Ved hvcrt Seminarium anflaffes cn pagineret og 
gennemdragen Eksamensprotokol i Folioformat, der, forinden 
den tages i Brug, vil voere at indsende til Ministeriet til 
Autorisation og Forsyning med Ministeriets Segl.

I  Eksamcnsprotokollen man nvjagtigt angives Be- 
ncevnelsen for enhver Prpve, Datoen for de enkelte Prpver, 
hver Eksaminands fulde Navn i Overensstemmelse nred 
Daabsattesten, Fpdselsdag og Fodested, og Hans (hendes) 
Faders Navn og Stilling; endvidere Prpvens Udfald i hvert 
enkelt Fag og Hovedkarakteren i Overensstemmelse med de 
derom gceldende Regler, alt saaledes, at en Udskrift af 
Protokollen kan give alle de Oplysninger, som bor kunne 
fordres af et EksamenSdevis. For saa vidt en Eksaminand 
undtagelsesvis maatte have underkastet sig Prvven i Henhold 
til ovenucevnte Lovs § 8 (som Privatist), maa Oplysning 
herom udtrykkelig giveS.

Protokollen flal, naar Eksamen i et Fag er cndt, under- 
flrives af Eksaminator og af de ved Prvven fungerende 
Censorer, ogsaa naar Eksaminanden ikke bestaar Eksamen 
eller forlader Prvven inden smnmes Slutning.

De her omhandlede Protokoller sknlle stedse opbevares 
paa betryggende Maade ved Seminarierne, for at der, naar 
saadant begceres, af vedkommende Forstander kan meddeles 
Attester ved Udskrift af dem. Hvis et Seminarium maatte

1896. 26 Skr. cmg. Eksamcnsprotokollcr vcd Scmiuciric'Nlc.



blive nedlagt, ville samtlige dets Eksamensprotokoller vcere 27. llan. 
at indsende til Ministeriet til Opbevaring.

2. Samtidig med Jndmeldelsen af Demittenderne til 
Eksamen maa vedkommende Seminarieforstander til Fo r
manden for Skolelcererekdamenskommissionen indsende en For- 
tegnelse over Sem inariets Leerere, med Angivelse as de Fag, 
hvori hver enkelt underviser og eksaminerer ved Lcererprpven.

Gcneraldirekt. f. Sktv. Skr. ( t il Amtmauden 29. .tan. 

over A a rhu s  Am t) ang., hvorvidt en af Provins- 
arkivet i  Biborg «den Brug af Stempel udfoer- 
diget U d M ft af Aarhus Kpbstads Domprotokol, 
indeholdcnde en li.  d. 7. Februar 1856 over- 
gaaet Dom for Bedrageri og Lpsagtighed, kan 
anses for steurpelpligtig.

.............................. at Udflriften efter Generaldirektoratets
Anfluelse maa anseS for stempelpligtig efter Stempellovens 
§ 71.

Justitsmin. Cirk. ( t il  sarntllge U d flr ivn in g s - 30. 
chefer og Monstringsbestyrere) ang. LEndringer 
i  Sjöfartsbpgerne.

Efter at det som Folge af Lov om Konsnlatvwsenet af 
14. April 1893 § 3 ikke lcenger Paahviler Forcrne af danste 
Handelsskibe som Pligt uopfordret at forelcrgge Skibs- 
bemandingslisterne for de danfke Konsuler i Udlandct, og 
Skibsbemandingslisterne saaledes ikke langer ubetinget ville 
blive forsynede med Paategning om, at de have van-et Kon- 
sulerne foreviste, mangle Monstringsbestyrerne paalidelige 
OplySninger til Udfyldning af den i SofartSbogernc ved 
Oplysningerne om den vcernepligtiges Fart med danfl 
Handelsflib forekommende Rubrik „P aa  Rejsen ere folgende

Cirk. ang. LEndringcr i Sofartsbogcrnc. 2 7  1 8 9 6 .



1896. 28 Cirk. ang. LEndringcr i Süfartsbogcrnc.

30. ^an. Havne anlobne", ligesom det for ovrigt ikke flonnes af I n 
teresse, at samtlige anlobne Havne ncevnes.

Ncevnte Rubrik udgaar derfor fremtidig af Sofarts- 
bogerne og forandreS til folgende Rubrik:

. „Skibet har vceret"
hvilken Rubrik derhos til Tilvejebringelse af de fornodne 
Oplysninger med Hensyn til den sofarendes Stilling til 
Vcernepligten, jfr. Lov om Vcernepligt af 6. M arts 1869 
§ 3 t, og til Legitimation for den Fart, der krceves ifolge 
Lov af 25. M arts 1892 om Sonceringen og Lov af 30. 
M arts 1892 om Styrmandseksamen, fremtidig bliver at 
udfylde paa Grundlag af Skibsforerens Udsagn, saa vidt 
mnligt bekrceftet ved de Oplysninger, som Afregningsbogen 
og Skibsbemandingslisten afgive, med en af efterncevnte 6 
Betegnelser:

i indenrigsk Fart, 
vest Paa i indflrcenket Fart, 
vest Paa nden for indflrcenket Fart, 
oft paa inden for Nügenwalde-Calmar, 
oft paa nden for Riigenwalde-Calmar, 
oft paa nden for indflrcenket Fart og 

eventuell for den vestlige Farts Vedkommende — af Hensyn 
til de sofarendes Jnteresser — suppleret med:

„i Middelhavet," (naar Skibet har vceret her og i de 
tilstodende Jndhave), i vedkommende fremmede Verdensdel 
nden for disse Have, f. Eks. „i Ostindien", „ved Ostasien", 
„i Vestindien", „ved Sydamerikas Vestkyst" osv.

Endelig anfores paa Sofartsbogens 1. Sidc den paa- 
gceldendes Fodselsdag og Fodselsaar.

Justitsministeriets Cirkulcere af 14. M arts 1870 N r 3 
hceves.

Jnstitsministericts Cirkulcere af 24. December 1894 
cendres eftcr foranstaaende Regler.



L. om Kontorvcdcrlag sor Nctsbctjrntcuibcdcr. 29 1896.

Lov om en Forogclse af de tilforordnedes og Li. i-ru. 
Afdelingernes Antal i Kjobenhavns Kriminal- og Nr. 8. 

Politiret m. v. (Justitsm in isterict.)
Indm . Sam l. 497.

Lov om Bederlag for Kontorndgifter til for- Li. i-rr>. 
skellige Retsbetjentcmbeder. (Justitsnrinistcriet.) dir. s.

V i C h r i s t ia n  den N ie n d e  osv. G. v.: Nigsdagen 
har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadfcestet folgende 
Lov:

1. Vederlaget for Kontorndgifter til Embedet som By- 
foged og Byskriver i Assens samt Herredsfoged og Skriver 
i Baag Herred fastscettes fra 1. April 1896 at regne til 
4,570 Kr. aarlig.

2. Vederlaget for Kontorndgifter til Embedet som Birke- 
dommer og Skriver i Amager Birk fastscettes fra 1. April 
1896 at regne til 4,690 Kr. aarlig.

Lov om Forlcrngelse af Gyldighedsfristen for 31. .lau. 
Lov af 15. Februar 1895, sigtende til at leite Nr. 1«. 
Konverteringen af Prioritetslaan i faste Ejen- 
dommc. (F inansm in istcriet.)

Indm . Säm ling x>a§. 497.

Lov om Tillcrg til Lov om Konsulatvoesenet 3 1 .3-w. 
rf 14. A pril 1893. (Udenrigsministeriet.) Nr. 12.

Indm . Sam l. IMF. 498.
2*



31. l iw . Lov om Foranstaltningcr mod Udbrcdelse af 
smitsomme Sygdomme^). (Ministerict for Is la n d .)

V i C h r i s t ia n  den N ie n d e , osv. G. v.: Altinget 
har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadfcrstet fol
gende Lov:

1. Ledelsen af Foranstaltniuger mod Udbredelsen af 
smitsomme Sygdomme, der ere Genstand for offentlig Be- 
handling, paahviler Distriktslcegerne og EkStralcegerne, hver 
i fit Distrikt under Overtilsyn af Landfysikus og Landshov- 
dingen. Kan vcdkommende Lcege i noget Tilfcrlde ikke over
komme, hvad der efter ncrrvcerende Lov paahviler Ham, har 
Landshovdingen at drage Omsorg for, at der til Medhjcelp 
for Ham antageS een eller flere Lceger.

Sysselmcend, Byfogder, Nepsthrere saavel som de kom
munale Sthrelser og de til enhver Tid bestaaende Sundheds- 
kommissioner ere Pligtige til at bistaa Lcegen ved Gennem- 
forelsen af de fornodne og efter de stedlige Forhold mnlige 
Foranstaltniuger til Sygdommens Bekcempelse.

I  scerdeles farlige Tilfcelde flal Landfysikus ved personlig 
Undersogelse paa det af Sygdommen hjemsogte Omraade 
overbevise sig om, at Foranstaltninger mod Sygdommen 
trceffes i fornodent Omfang.

2. Folgende Sygdomme flnlle altid vcere Genstand 
for ofsentlig Behandling: asiatifl Kolera, gul Feber, eksan- 
tematifl Tyfus, Bornekopper, Mceslinger, SkarlagenSfeber 
og Pest.

Andre smitsomme Sygdomme, saasom Influenza, Difte- 
ritis, Krup, Kighoste, tyfoid Feber og Dysenteri, kunne 
ogsaa, naar de optrcede paa en ondartet Maade eller med 
en storre Udbredelse eller i ovrigt under Forhold, der kunne *)

1896. 30 L. mod Udbrcdclsc af smUsonunc Sygdomme P. Island.

*) Autoriseret Overscettelse i Henhold ül Lov 18. Sep
tember 1891.



give scrrlig Anleduittg dertil, af Landshovdiugeu e.rklceres for 31. llan. 
at vcrre Genstand for offentlig Behandling, naar Landfyfikus 
anser det for nvdvendigt. Dog undtages herfra kronifke 
smitsomme Hudsygdomme.

Ester Sam raad ined Landfyfikus udgiver Landshsv- 
dingeu almindelige Regler for, hvilke Foranstaltninger der 
stulle trceffes mod Udbredelsen af smitsomme Sygdomme,' 
der ere tagne under offentlig Behandling, hvilke Regler 
skulle bekendtgsres i Regeringstidenden, Afdeling L.

Hver Gang en af de i denne Paragrafs 1. Stykke 
ncevnte Sygdomine opkommer, flal vedkommende Lcege ufor- 
tsvet bringe de almindelige Regler om Foranstaltninger mod 
smitsomme Sygdommes Udbredelse til Udfsrelse. Han er 
ogsaa berettiget til forelpbig at bringe dem til Anvendelse, 
naar andre smitsomme Sygdomme opkomme, saafremt Han 
maatte finde det fornvdent, og har Han da at bringe sine 
Foranstaltninger til almindelig Kundflab paa den Maade,
Han anser npdvendig.

Naar en Lcege har foranstaltet offentlig Behandling af 
en Sygdom i Overensstemmelse med denne Lov, har Han 
suarest muligt, i paatrcengende Tilfcelde ved Ilbud, derom 
at gare Indberetning til Landshpvdingen. Denne afgsr da, 
efter Sam raad med Landfysikus, hvilke Foranstaltninger der 
skulle trceffes mod Sygdommens Udbredelse, og meddeler saa 
hurtig som mulig vedkommende Lcege Underretning herom.
Lcegen flal derefter straks paa den hensigtsmcessigste og mest 
betryggende Maade bringe de paagceldende Foranstaltninger 
til almindelig Kundflab for det Omraade, hvor det anses 
nvdvendigt. Dog kan Bekendtgsrelse undlades, saa lcenge 
Talen kun er om Personer, der ere tagne under Behand
ling i de i Lov om Foranstaltninger til at forhindre Bsrne- 
koppers, den asiatifle Koleras og andre smitsomme Sygdom
mes Jndbringelse til Island  af 17. December 1875 Z 5 
omhandlede Lokaler. Bekendtgsrelsen kan ogsaa undlades,

L. mod Uddrcdclsc af smitsomme Sygdommc p. Is land. 3 1  1 8 ^ 5 .
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31. llrm. saa loenge det auses for tvivlsomt, om Sygdommen Hörer 
ül dem, som altid skulle vcere Genstand for offentlig Be
tz cmdling.

Naar den offentlige Behandling ophprer, udstedes herom 
ligeledes offentlig Bekendtgorelse.

3. Naar et DodSsald gor det antageligt, at der fore- 
ligger et af de i Z 2, 1. Stykke, omhandlede Sygdomstil- 
fcelde, kan vedkommende Politimester, saafremt det af Lcegen 
anseö fornodent til Afgorelse af Sporgsmaalet om, hvor 
vidt offentlig Behandling skal indtrcede, paabyde, at Under- 
sogelse af enkelte Dele as Liget eller endogsaa Obduktion af 
samme flal finde Sted.

4. Det er sorbndt til Befordring af Palienter, som 
lide af Sygdomme, der altid blive Gcnstand for offentlig 
Behandling, eller af Difteritid, Krup eller tyfoid Feber, at 
benytte Passagerskibe, medmindre de for saadan Benyttelse 
af vedkommende forefkrevne Regler iagttages.

5. Naar der i en Huöstand opkommer en Sygdom, 
med Hensyn til hvilken det anses for klart eller sandsynligt, 
at den er en af de i Z 2, 1. Stykke, ncevnte Sygdomme 
eller en auden Sygdom, der i Henhold til derom udstedt 
Bekendtgorelse er Genstand for offentlig Behandling, skal 
Husfaderen ufortovet anmelde det til sin Lcege. Dog kan 
Han, hvis Han foretrcekker saadant, anmelde Sygdomstil- 
fceldet til Nepstyreren, et Nepsforstanderflabsmedlem, Syssel- 
manden eller Byfogden i vedkommende NepS- eller Kobstad
kommune, der derefter ufortovet har at underrette Loegen 
om Sygdomstilsceldet. T il Husstanden henregnes ogsaa til- 
rejsende, logerende og Pensioncerer. For saadanne Personers 
Vedkommende, hvem der er anvist tvungent Ophold noget 
Sted, og ved Sygdomstilfcelde, som opstaa i Sygehuse, 
Skoler og lignende Austalter, paahviler Anmeldelsespligten 
Bestyreren af eller Forstanderen for den paagoeldeude Anstalt. 
Forefalder Sygdomstilfa'lde om Bord i et Skib eller blandt



Bescetningerne i Fiflerlejerne i Fifletiden, paahviler Au- 31. lau . 
meldelsespligten vedkommende SkibS eller Baads Forer.

Enhver, der bliver opmcerksom paa, at et bestemt Til- 
fcelde af Sygdommen ikke er anmeldt, paahviler det uop- 
holdelig at göre Anmeldelse derom som forncevnt.

Naar en Nepstyrer eller et Nepsforstanderskabsmedlcm 
i Henhold til Bestemmelserne i ncervcerende Paragraf maa 
foretage en Rejse af oder 2 M il (Frem- og Tilbagerejsen 
medregnede), ville Rejseudgifterne vcere at godtgore Ham af 
Kommunens Kasse efter Negning, der approberes af Neps- 
forstanderflabet. .

6. Lcegen kan paabyde, at en Patient, som ikke kan 
isoleres saaledes i sin Bolig, at Sm itte kan forebygges, flal 
indlcegges i et offentligt Sygehns eller i et andet dertil pas
sende Lokale, der maatte haves til Naadighed, og hvor Han, 
mod at der ydes Ham behxlrigt Lcegetilsyn og Forplejning, 
er pligtig til at forblive, indtil Han uden Fare kan flyttes.
Saadant Paabud kan ogsaa gives til Jagttagelse af tvivl- 
somme SygdomStilfcelde. Ved Flytning bxlr det paases, at 
denne fler paa den for Patienten omhyggeligste Maade, soin 
er forenelig med Hensynet til at forebygge Smitte.

7. Dersom Flytning af Patienten ikke fler, kan Politi- 
mesteren eller Nepstyreren efter Lcegens Anmodning formeue 
enhver, der ikke Hörer til den Paagceldende Husstand, Ad- 
gang til den paagceldende Beboelseslejlighed eller det paa
gceldende Hus eller Gaard. Patienten maa i saa Fald ikke 
uden skriftligt Samtykke fra Lcegcn flyttes fra den Bolig, 
hvor Han er tagen under Behandling.

Afspccrring af en Hel By eller Vydel eller et andet 
storre Distrikt kan efter Jndstilling af Lcegen i scerdeleö 
farlige Tilfcelde paabydeS af Politimesteren, der da har at 
trceffe de fornpdne Foranstaltninger til Affpcerringens Jvcerk- 
scettelse.

L. mod Udbrcdclsc af smitsüinme Syqdvmme p. Island. 3 3  1 8 9 6 .
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llan. 8. Lcegen kan paabydc Desinfektion af Lokaler samt 
af Hufe eller Beboelseslejligheder, i hvilke en af de om- 
handlede Sygdomme er optraadt, ligesom det overhovedet 
Paahviler saavel den, der er eller antageS at vcere angreben 
af den paagceldende Sygdom, som enhver, der er kommen i 
saadan Berpring med Sygdommen, at Han befrygtes at 
vcere smitteförende, og hvem det derfor af Lcegen Paabydes 
at nnderkaste sig RensningS- eller Desinfektionsforanstalt- 
ninger for Person eller Genstande, nöje at esterkomme de 
saaledes givne Paabud. Lcegen kan forbyde, at Levnetsmidler, 
scerlig Mcelk, der har henstaaet hos den syge, benyttes til 
Föde.

Hvor Desinfektion af rprlige Genstande D unes at 
vcere forbunden med for störe Ulemper, kunne disse af Lcegen 
foranstaltes opbrcendte eller paa anden Maade tilintetgjorte, 
mod at der ydes Ejerne Erstatning.

Desinfektion kan ligeledes af vedkommende Lcege paa
bydes oder for smitsomme Sygdomme, der optrcede enkeltvis 
og ikke tages under offentlig Behandling.

Omkostningerne ved alle Desinfektioner efter denne 
Paragraf betales af det offentlige. LandShsvdingen drager 
Omsorg for, at en tilstrcekkelig Mcengde Desinfektionßstoffer 
til enhver Tid paa Landskassens Bekostning forefindes saavel 
paa Apotekerne som hos Lcegerne, for saa vidt Landfysikus 
paa Grund af Afstanden fra ncermeste Apotek anser det for 
nödvendigt, til gratis Udlevering, naar denne Lovs Bestcm- 
melser krceve deres Anvendelse.

9. Naar en Sygdom, der er Genstand for offentlig 
Behandling, har vist sig i en Husstand, maa de til samme 
hörende skolesögende Bprn ikke benytte Skolen, för de med- 
bringe Attest fra en Lcege for, at de ikke kunne antages at 
udbrede Smitte. Attesten udfcerdiges nden Betaling. Dette 
finder ogsaa Anvendelse nden for offentlig Behandling paa 
Bpru, der höre til en Husstand, i hvilken der har vist sig



L. mod Ndbrcdclsc af smitsomme Sygdommc p. Island. 3 5  1 8 9 6 .

Difteritis eller Krup. Forekommer en af de ncevnte Syg- 31. Inn . 
domine eller en Sygdom, der er taget under offentlig Be- 
handling, i en Lcerers Husstand, vil Han have at afholde 
sig fra Skolenndervisningen, indtil Han erholder Lcegeattest 
for, at Han ikke kan antages at medbringe Smitte.

10. I  de Kommuner, i hvilke Sygdommen optra'der, 
samt i Nabokommunerne kan Politimesteren eller Nepstyreren 
ester Lcegens Anmodning paabyde Lukning af Skoler (offent- 
lige eller private) og forbhde offentlige Moder, offentlige 
Forlystelser og andre Sammenkomster (DanS, Bryllupsgilder
o. desl.), ved hvilke mange Personer samlcs i samme Num.
LigeledeS knnne offentlige Gudstjenester samt Ligfolger sor- 
bydeS. Jndberetning om den saaledes trufne Foranstaltning, 
der bliver at bekendtgpre paa scedvanlig Maade, sker snarest 
muligt til vedkommende overordnede Myndighed.

11. Under den offentlige Behandling af en Sygdom i 
Henhold til denne Lov tilkommer der Lcegen, for saa vidt 
der ikke ved Overtagelsen af Behandlingen er truffet anden 
scerlig Aftale med vedkommende Myndighed, Betaling af 
det offentlige som for Nejser og Forretninger i offentlig 
Tjeneste.

Landfysikus tilkommer der for de Nejser, Han foretager 
i Henhold til denne Lov, Dioeter og Nejsegodtgorelse af Lands
kassen som for andre EmbedsinspektionSrejser.

12. Det offentlige afholder i det hele alle de Udgister, 
som flyde af Foranstaltninger i Medfor af denne Lov samt, 
uden at dette i noget Tilfcelde betragtes som Fattighjcelp, 
alle Udgister til Lcegebehandling og Sygepleje samt Forsyning 
med Medicin i Sygdomme, der ere tagne under offentlig 
Behandling. For saa vidt dette er ydet i Hjemmet, skulle 
dog de vedkommende, saafremt de ester den kommunale 
Styrclses Skon ere i Stand dertil, refundere Udgiften, der 
i Mangel af Betaling inddrives ved Udpantning.



31. llan. Stsrrelsen af den Crstatning, der lilkommer nogen i 
Medfpr af denne Lovs Z 8, fastscettes ved Taksation af 2de 
uvillige af Netten udmeldte Mcend. Udgifterne ved Taksa- 
tionsforretningen bcrres af det osfentlige. Saavel det offent- 
lige som vedkommende private kunne forlange Overtaksation, 
der foretages af 4 af Retten udmeldte Mcend. Udgifterne 
ved Overtaksationen bceres af de private, naar de have for- 
langt Overtaksation og ved denne Forretning ikke have er- 
holdt stvrre Crstatning end ved den ferste Forretning, i 
modsat Fald as det osfentlige.

13. De Udgifter, der efter ncervcerende Lov bceres af 
det osfentlige, uden at det scerlig er bestemt, at de afholdes 
af Landskassen (Z 8, 4. Stykke, og Z 11, 2. Stykke) eller 
af KommunenS Kasse (Z 5, 3. Stykke), afholdes, for saa 
vidt de ikke overstige 100 Kr. i et Aar, af vedkommende 
Syssel- eller Kpbstadkasse. Det Belxib, hvormed de over
stige 100 Kr., ndredes af Landskassen.

Dog blive de Udgifter, der flyde af den Sygebehandling, 
som ydes Personer, der ere tagne under Behandling i det i 
Lov om Foraustaltninger til at forhindre Bvrnekoppers, den 
asiatifke Koleras og andre smitsomme Sygdommes Jnd- 
bringelse til Island  af 17. December 1875 Z 5 ornhandlede 
Lokale, fremdeles at asholde som i den ncevnte Lov bestemt.

14. Overtrcedelser af denne Lov eller af de i Medfpr 
af samme givne almindelige eller scerlige Paabnd straffes, 
for saa vidt ikke hvjere S tra f er forskyldt efter den alminde
lige Lovgivning, rned Fcengsel eller Boder.

Sagerne behandles som osfentlige P o litis ie r.

15. Forordning 17. April 1782 angaaende Forholds- 
regler mod smitsomme Sygdomme hos Almucn ophcrveS.

16. Denne Lov trcrder i Kraft den 1. Ju li  1896.
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Bckendtgorelse ang. Meddelelse af Euercts- 7. 
bevilling til Anlcrg og Drift af en Jernbane fra Nr. 11 
Kagcrup Station til Hclsinge. (M in is tc r ic t fo r 
osfentlige Arbcjder.)

Paa  derom af Ministcriet for offentlige Arbcjder nedlagt 
allerunderdanigst Forestilling har det under 6. Februar 1896 
alleruaadigst behaget Hans Majestoet Köngen at meddele 
D 'H rr. Birkedommer i Kronborg vestre Birk Hammerich,
R. af D., Dm., Gaardejer Karl K. Pedersen af Husebh' 
Amtsraadsmedlem Gaardejer A. Christensen, Dm-, af L)rby,
Gaardejer P . Christensen af Drby og Proprietoer M. I .
Gronbech af Pibemolle folgende Eneretsbevilling til Anlceg 
og Drift af en Jernbane fra Kagerup Station til Helsinge.

V i C h r i s t ia n  den N ie n d e  osv. G. v.: At vi efter 
derom indgivet Andragende i Overensstemmelse med Lov 
Nr. 88 af 8. M aj 1894 allernaadigst ville have forundt og 
bevilget D 'H rr. Birkedommer i Kronborg vestre Birk Hamme- 
rich R. af D., Dm., Gaardejer Karl K. Pedersen af Huseby, 
Amtsraadsmedlem, Gaardejer A. Christensen, Dm., af Drby,
Gaardejer P . Christensen af Vrby og Proprietoer M. I .
Gronbech af Pibemolle Encret til at anlcegge en Jernbane 
fra Kagerup Station til Helsinge samt indtil 1. Jan u a r 
1990 at benytte dcnne til Befordring af Personer og Gods 
ved Hjcelp af Lokomotiver, idst Vi dog ville have Staten 
sorbeholdt Eneret til Jernbanetransportcn mellem de Pullkter 
paa Statsbanerne, med hvilke forstncevnte Bane ved For- 
bindelse med andre Jernbaner niaatte komme i Beroring

Bevillingen meddeles derhos paa folgende Betingelser").

Kirke- og Undervisningsmin. Cirk. ( t il samt- 7. IH M . 
lige Statssem inarier og anerkendte P rivatsen li- *)

B. nng. EncretsbcviMttg lil Jernbancdrift. 37  1 8 9 6 .

*) Udelades her.



Skr. cmfi. Fvrlig.

7. i odr. na ric r) ang., at Visse Dispensationcr fra Lovens 
Betingelser for' Optagclse paa Seminariernc frem- 
tidig ikke gives.

Som  det vil vcere D 'H rr. Selninarieforstandere bekendt, 
har Ministeriet i de fsrste Aar efter Emanationen as Loven 
af 30. M arts 1894 under Visse Betingelser troet at burde 
meddele Dispensation fra Vestemmelscrne i Lovens § 2 a 
og d om henholdsvis 18 Aars Alder og 1 Aars praktist 
Uddannelse som Betingelse for Optagelse paa Seminarierne.

Da Millisteriet imidlertid nu maa formelle, at Over
gangen fra de tidligere til de nu gceldende, herhen hprende 
Bestemmelser i fornvden Grad er lempet ved de stete D is- 
pensationcr, og da der ikke i Lov af 30. M arts 1894 findes 
nogen ndtrykkelig Hjemmel til saadanne Dispensationer, ville 
disse ikke i Fremtiden blive meddelte.

7. 1'ekr. Justitsmin. Skr. ( t i l  Amtmanden ober H o l- 
bcek Am t) ang. Ratihabition af private Forlig  
for Forligskommissionen, uaar stipulerede Adelser 
alt ere forfaldne, samt Ndscerdigelse af Aktsbeskri- 
velser af Forlig.

I  det med Hr. Kammerherrens Skrivelse af 10. f. M . 
hertil indsendte Andragende have Forligskommisscererne i 

X. Distrikts Forligskreds forespurgt, dels om de ere be- 
fvjede til at ncegte at lade privat indgaaede Forlig ratihabere 
for Kommissionen i Tilfcelde, hvor en eller flere i Forlige^ 
stipulerede Udelser alt ere forfaldne, forinden Ratihabitionen 
kan finde Sted, dels om den ene af dem er befsjet til med 
sin Underflrift alene og uden den anden Kommisscers Med- 
virkning, om end med dennes Samtykke, at udscerdige Akts- 
bestrivelser af Forlig, indgaaede for Kommissionen.

Foranlediget hcraf stal man meddele, at Justitsministeriet 
med Hensyn til det forstncevnte Sporgsm aal ikke kan anse
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Kommissionen for befvjet til at ncegte Modtagelsen af de 7 1?edr. 
omhandlede Forlig, hvis Natihabition ftsnnes at have den 
Virkning, at samtlige forinden Ratihabitionen forsaldne 
Ddelser, for saa vidt de ikke ere erlagte, ved denne vinde 
Eksigibilitet, samt at man med Hensyn til det sidst ftemsatte 
Spvrgsm aal maa anse det fornvdent, at Beflrivelser i Akts
form af indgaaede Forlig forsynes med bcgge Forligs- 
lommisscerers Underskrift.

Jnstruks for Koinmaudanten i Nyboder*). (M a - 8. r-eiu-. 
rincmmisteriet.)

Ko m m a n d o f o r h o l d ,  S k i k  og O r d e n  m. m.

1. Kommandanten er direkte underlagt Marinemini- 
steriet.

Samtlige Beboere i Nyboder ere underlagte Ham med 
Hensyn til, hvad ^der vedrprer Boligerne i Nyboder og 
Ordenens Overholdelse sammesteds.

Endvidere ere Pensionisterne i Jnvalideafdelingen, den 
i Nyboder tjenstgörende Politistyrke samt Kontorpersonalet 
underlagte Ham med Hensyn til alt, hvad der vcdrgrer deres 
Tjenesteforhold og Okonomi.

2. Han har Ansvaret for Ordenens Overholdelse i 
Nyboder, baade i Husene, i Gaardene og paa Gaderne, og 
udsteder de i den Anledning nvdvendige Bestemmelser for 
Omgang med Jld  og Lys, for Ordens og Ncnligheds Over
holdelse i Huse og Gaarde og for hvad der ivvrigt i saa 
Henscende maatte vcere at iagttage af Beboerne i Nyboder.
Endvidere udsteder Han Regler for, i hvilken Udstroekning det 
kan tillades Beboerne at have Slcegtninge, Paarxlrende eller

Jnstruks for Kommandanten i Nyboder. 3 9  1 8 9 6 .

Love og Bestemmelser for Svvcernet 1896.



8. b^elir. andre i Huset, samt om hvorvidt og i hvilken Udstrcekning 
det kan tillades dem at udleje Dele as deres Böliger.

Tilsynet med disses Overholdelse blader Han udfvre ved 
Politiet. Om  fornodeut kan Han begcere Assistance hos 
Kjöbenhavns Politi, ligesom Han efter Opfordring assisterer 
dette. Han ssger at sremme Fordragelighed og godt Forhold 
mellem Beboerne og saa vidt muligt at udjccvne Private 
Tvistigheder, som maatte opstaa mellem dem.

3. Han har Myndighed til arbitrcert at straffe For- 
seelser mod god Orden eller Overtrcedelse af de Bestemmelser, 
som det er Hans Pligt at se overholdte.

For saa vidt Overtrcedelsen er af den Beflaffenhed, at 
Han ikke arbitrcert vil afgvre Sagen, eller den paagceldende 
forlanger Sagen retslig paadvmt, henviser Han Sagen for 
det Ham underlagte Mandflabs Vedkommende til Ssletatens 
kombinerede Net, og, naar Sagen der er paakendt, bestemmer 
Han, hvor vidt Dommen stal fuldbyrdes, hvis den ikke er af 
den Beflaffenhed, at den flal tilstilles Generalauditvren for 
at forela'gges Ministeriet. For saa vidt Sagen derimod 
vedrprer nogen af det Chefen for Orlogsvcerftet underlagte 
Mandflab, eller den angaar en borgerlig Forbrydelse, be- 
gaaet af hvem som helft af det faste Mandflab, vil den til 
videre Forfplgelse vcrre at fremsende til Chefen for O rlogs
vcerftet.

Fuldbyrdelsen af samtlige Domme foranstaltes af Chefen 
for Orlogsvcerftet.

4. I  Ildebrandstilfcelde i Nybodcr allarmerer Han 
straks Kjvbenhavns Brandvcesen og foranstalter snarest mu
ligt Nyboders Sprvjte klargjort til Brng. Han svrger for 
Ordens Overholdelse paa Brandstedet og assisterer efter 
bedste Evne Kjvbenhavns Brandvcesen ved det ved Branden 
mpdende faste Mandflab, over hvilket Han har Kommandoen.

I  Tilfcelde af Jldebrand paa Orlogsvcerftet lader Han 
allarmere i Nybodcr ved Blcesning Paa smaa Signalhorn.
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Han sorger for, at Beboerne ere bekendte med disse Sig- 8. ^el)r. 
nalers Betydning.

5. Han forer Styrkeliste oder alt i Nyboder boende 
fast Mandskab, indeholdende Oplysning om Stilling, Navu 
og Bopcel, Udkommando m. m. Han forer ligeledes en Liste 
over samtlige Beboere, deres Hustrner, Born, Tyende, Lo- 
gerende m. fl. og indsender i Slutningen af hvert Aar til 
Ministeriet en paa scrrlige Skcmaer affattet Udflrift af denne 
Liste, Mandtalslisten.

6. Gennem de i Nyboder tjenstgorende Lcrger holder 
Han sig underrettet om Snndhedstilstanden i Nyboder. Ester 
Lcegernes Opgivelser varetager Han det fornodne med Hensyn 
til Jndlceggelse paa Sygehus, Desinficering af Boliger m. m.
Med Hensyn til Jndlceggelse paa Helbredelsesanstalter for 
Sindssyge er Han henvist til de derom udstedte scerlige Be
stemmelser.

Naar Garnisonssygehuset af Mangel paa Plads ikke 
kan modtage det i Nyboder boende faste Mandskabs Koner 
og Born, er Han berettiget til at indlcegge dem paa Frede- 
riks Hospital eller Kommunehospitalet og garantere for Vc- 
talingen.

7. Han paaser, at Beboernes flolepligtige Born nyde 
den befalcde Undervisniug. For de til fri Skolegaug i ostre 
Betalingsstole berettigede B orn udfylder Han Judmeldelses- 
blanketter og tilstiller Skolen dem.

L. B y g n i n g e r n e s  Ve d l i g  eho l del se,  B o l i g e r n e S  
F o r d e l i n g  m. m.

8. Han samvirker med Bestyreren af Sovcernets Byg-
ningsvcesen med Hensyn til, hvad der vedrorer Arbejderne 
ved Bygningerne, og yder den i saa Henseende fornodne 
Assistance ved de Ham underlagte Politibetjente. '

(Se ncrrmere herom de goeldende Bestemmelser vedkom- 
mcnde Bestyrelsen af Bygningsarbejderne i Nyboder.)
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8 . I'odr. 9. I  Hcnhold til de derom modtagne Ansogninger 
fordeler Han Boligerne i Nyboder, for saa vidt saadanne 
haves, til det faste Mandflab efter uedenstaaende Regler: 
G r u p p e  F i r d o b b e l t  B o l i g  til Maskinmestre, S § - 

minemestre, Mestre i Haandvcerkerkorpset, Tvjhuslojtnanter 
og Vcerftslsjtnanter.

G r u p p e  L.  T r e d o b b e l t  B o l i g  kan tilstaas Under- 
maflinmestre, Undersvminemestre, Undermestre i Haand- 
vccrkerkorpset og Underofficerer af 1. Klasse 1. Grad og 
ligestillede, naar Familiens Stvrrelse eller andre sccrlige 
Omstcendigheder tale derfor.

G r u p p e  0.  D obb el t  B o l i g  til Underinaskinmestre, wider- 
sominemestre, Undermestre i Haandvcerkerkorpset, Under
officerer af 1. Klasse 1. og 2. Grad og ligestillede, Assi
stenter og Skrivere af Kontorpersonalet, Hornblcesere af 
1. Klasse og Vcerftsunderofficerer med Tjenestealder som 
Underofficerer af 1. Klasse 1. og 2. Grad. Dobbelt Bolig 
kan desuden tilstaas de til enkelt Hus berettigede, naar 
Familiens Stvrrelse eller andre scerlige Omstcendigheder 
tale derfor.

G r u p p e  I). En k e l t  B o l i g  til Underofficerer af 1. Klasse 
3. Grad og ligestillede, Underofficerer af 2. Klasse og 
ligestillede, Overfyrbodere, Haandvcerkere, Fyrbvdere, 
Vcerftsarbejdsmcend, Betjente i Nyboders Politi og Pen- 
sionister ifvlge kongelig Resolution af 27. December 1842 
af 3., 4 ,  5. og 6. Klasse.

Det iagttages ved Tildeling af Boliger, at Ansvgerne 
komme i Betragtning efter deres Aldersorden. Boligerne i 
de nye og grundforbedrede Hufe tildeles fortrinsvis de pverste 
Charger i de respektive Grupper.

Endvidere tages ved Tildeling af Boliger om muligt 
Hensyn til Beboernes Temperament, saa vidt som dette er 
Konunandanten bekendt, saaledes at stridbare Familier ikke 
anbringes i Hinandens umiddclbare Ncerhed.
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Naar en Maud forfremmes, saa at Han opnaar Be- 8. IH dr. 
rettigelse til storre Bolig end den, Han har, fkal Han ud- 
flytte af denne, saa snart der kan anvises Ham en Bolig af 
den Störrelse, hvortil Han er beretttget.

Naar der til en Bolig ikke melder sig nogen dertil be-- 
rettiget Ansager, kan den tildeles en Ansager blandt dem, 
der ere berettigede til mindre Bolig. En Lejer, der nnder 
disse Omstcendigheder er indflyttet i en Bolig, der er stprre 
end den, hvortil Han er berettiget, bliver ikke at opsige, fordi 
der melder sig Ansvgere, der ere berettigede til Boligen.

Boliger, hvortil der overhovedet ikke melder sig nogen 
berettiget Ansöger, knnne tildeles Pensionister og Enker 
efter Mcend, der have staaet i Svvcernets faste Tjeneste.
Disse knnne opsiges med 14 Dages Varsel, naar der atter 
melder sig Ausögere, der ere berettigede til Boliger i Nyboder.

Marineministeriet forbeholder sig Ret til i enkelte scerlige 
Tilfcelde at trcefse Bestemmelser, der afvige fra de ovenfor givne 
Regler.

10. Han tildeler den i en ny Lejlighed indflyttede en 
Husbog, hvori Lejerens Husstand indfsres, et Husbrev, inde- 
holdende reglementarifle Bestemmelser vedrxlrende Lejeforholdet, 
og en Jnventarieliste, hvorpaa alt Staten tilhprende Jnveu- 
tarium i Lejligheden er opfvrt. Sker der Forandringer i 
Lejlighedernes Jnventarium, indkalder Han Jnventarielisterne 
og lader de fornvdne Nettelser foretage.

11. Efter hver Flyttedag sender Han til Chefen for Regn- 
flabsvcesenet en Opgsrelse over dem af det faste Mandflab, 
der ere indflyttede i eller udflyttede af Nyboder, eller som 
have ^faaet tildelt anden Bolig, i sidste Tilfcelde dog kun, 
naar Huölejen derved forandres.

12. Han opkrcever i Begyndelsen af hver Maaned ved 
de Ham underlagte Politibetjente Husleje af de i Nyboder 
boende Pensionister og Enker samt af de Beboere, for hvem den

Jnstruks for Kommandanten i Nyboder. 4 3  1 8 9 6 .



8. I^el-r. ikke indeholdes i deres Lvuning. Huslejen indbetales halv- 
aarlig til Marineministeriet ledsaget af Negnflabet.

13. For Forstyrrelser af Husfreden kan Han i alvorlige 
Tilfcelde opsige de vedkommende til sjeblikkelig Fraflytning 
af den dem tildelte Bolig.

0. B e s t y r e l s e ,  Ud b e t a l i n g  m. m. af bevi l gede  
Pe  n gemi dl er .

14. Han fprer Tilsyn med, at de til Nyboders Be
styrelse, Gadernes og Kloakernes Nenholdelse, Renovationens 
Borttagning m. m. paa Finansloven bevilgede Belgb, dog 
med Undtagelse af de til Raadighed for Svvcernets Byg- 
ningsvoesen stillede Sum m er, anvendes paa rette Maade. 
Han attesterer alle Negninger og giver Intendanten i Ny- 
boder fornsden Bemyndigelse til Afholdelse af de lsbende 
Udgifter.

Ved alle storre Udbetalinger fra Intendanturen beordrer 
Han den ül Tjeneste i Nyboder kommanderede Osficer til at 
vcere tilstede.

Han foretager aarlig KaSseeftersyn hos Intendanten 
i Nyboder og gsr Jndberetning derom til Ministeriet.

15. Inden hvert Aars 1. Ju li  indsender Han til M ini
steriet Forslag til Nyboders Budget for det kommende Fi- 
nansaar.

16. Han udbetaler hvert Aar den 29. Jan u a r den 
med HcederStegnet for god Tjeneste ved Sx>etaten forbundne 
Gave til de dertil berettigede Pensionister, der ere pensio- 
nerede efter kongelig Resolution af 27. December 1842 eller 
ester Lov af 9. April 1851. Han rekvirerer i Forvejen det 
fornvdne Belsb i Ministeriet.

v .  F r e m s e n d e l s e  af A n s s g n i n g e r .

17. Alle Anftgninger fra det i Nyboder boende faste 
Mandflab, vedrvrende deres Forhold i Nyboder, fremsender
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Han med Paategning „Anbefales" eller „Anbefales ikke", i 8. k?el)r. 
sidste Tilfcelde med Augivelse as Gründen til, at Ansogningen 
ikke kan anbefales.

Alle Ansogninger vedrorendc Sundhedspleje foranstalter 
Han paategnede af verkommende tjenstgorende Lcege i Nyboder 
og Stabslcegen.

Ansogninger om Huslejehjoelp fra Enker efter fast 
Mandflab fremsender Han i Begyndelsen af April og Oktober 
Maaned med fornoden Paategning Paa de Ansogninger, som 
fremkomme forste Gang.

Ansogninger om Lonningsforstnd giver Han, saafremt 
Ansogeren bor i Nyboder, Paategning om Hans huslige 
Forhold, samt om, hvad der iovrigt maatte kunne komme i 
Betragtning ved Ausogningens Afgorelse.

L . K o m m a n d a n t s k a b e t s  Ko n t o r t i d e r .  F o r e l s e  af  
J o u r n a l e r  m. m.

18. Kommandantskabets Kontorer ere aabne hver Sog- 
nedag til folgende Tider:
1. M a r ts -3 1 . O ktober................. Kl. 9 Fm .—Kl. 1 Em.

— 5 Em.—Kl. 7 Em.
1. November—28.(29.) Februar . .  — 10 Fm.—Kl. 1 Em.

— 5 Em.—Kl. 7 Em.
19. Ved Kommandantstabet skulle folgende Journaler 

fores:
1) Journal for indkommende Tjenestestrivelser.
2) Journa l for udgaaende Tjenestestrivelser.
3) Husprotokol, indeholdende detaillerede OplySninger 

om Beboerne i hver Leilighed, Lejeforhold o. l.
4) Flytteprotokol over alle ledige Lejligheder.
5) Protokol over Tyende og Logerende, samt Beboere, 

der ikke höre til det faste Mandstab.
6) Skoleprotolol over de til fri Skolegang berettigede
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8. I'edr.

7)
8) 
9)

10)

11)

12)

13)
14)

15)

Vorn, med Oplysning om Alder, Bopcel, Faderens 
Stilling m. m.
Protokol over fast Mandflab, der har Orlov.
Protokol over Anmeldelser til Fodselsstiftelsen. 
Sygemeldingsprotokol over alle i Nyboder boende, der 
enten ere indlagte paa Sygehus eller ere syge i 
Hjemmet.

I  denne Protokol indftres tillige alle Dodsfald. 
Jnventarieprotokol over det i hver Lejlighed vcerende, 
Staten tilhorende Inventar.
Jnventarieregnflabsprotokol over det i Kommandant- 
flabets Kontorer vcerende Inventar. 
Husreparationsprotokol over de fra Veboerne mod- 
tagne Meldinger om Mangler ved deres Boliger og 
Reparationer, der onfles udftrte.
Protokol over Jndlceg af Gas i Hnsene. 
Politiprotokol over forefaldende Forbrydelser og Selv- 
mord med de i saadan Anledning optagne Forhor og 
indsendte Napporter.
Huslejeprotokol over de Beboere, af hvcm Han i Hen- 
hold til Bestemmelsen i § 12 lader opkrceve Hnsleje. 
Naar denne er betalt, indftres den i Protokollen, der 
danner Grundlaget for det Negnfkab, der indsended 
til Ministeriet.

I '.  S c e r l i g e  Hver v .

. Han er Formand i Sovcernets Kassationskommis
sion. Han sammenkalder Kommissionen, naar det goreö 
fornodent, leder dens Moder og paaser, at de gceldende Be
stemmelser om det vcernepligtige Mandskabs Tjenstdygtighed 
samt Regulative for Bedommelsen as de vcernepligtiges 
Dygtighed til Krigstjeneste noje ftlges.

21. Han er Medlem af Direktionen for Soetatens 
Hospital og for Nyboders Asyl. Han foretager aarlig Kasse^



estersyn hos Hospitalets Inspektor, der er Negnskabsforer 8. 
saavel ved dette som ved Asylet, og sender Indberetning 
derom til Ministeriet.

22. Han er Medlem af den Kommission, der under- 
soger og bedommer de Ansogninger, som indkomme fra 
Mcend, der formene at have Adgang til at erholde „Hceders- 
tegnet for god Tjeneste ved Spetaten".

23. Han bestyrer Laanekassen for Sovcernets faste 
Mandflab og tager Bestemmelse om, hvem der kan tilstaas 
Laan, disses Storrelse m. m. Han fastsa'tter de Dage, paa 
hvilke Udlaan sinder Sted, og givcr Intendanten fornoden 
Ordre med Hensyn til Udbetalingen.

24. Han er forretningsforende Medlem af Vestyrelsen 
for Understottelsesfonden af 2. April 1801.

Han sammenkalder Vestyrelsen til Mode paa Komman- 
dantskabets Kontor den 2. April hvert Aar og foranstalter 
Legaterne udbetalte ved denne Lejlighed. Han hcrver i For- 
vejen i Marineministeriet de til Udbetalingen nodvendige 
Penge.

Bekendtgorelse om ledige Portioner af Legatet indrykker 
Han i November Maaned i Berlingfle Tidende og Adresse
avisen.

Han er tillige forretningsforende Medlem af Vestyrelsen 
for Widalins Legat: Den Fattiges Skcerv. Legatet udbe- 
tales paa Kommandantskabets Kontor den 27. M arts.

Som  Folge heraf er fra s. D . Instruks for Komman
danten i Nyboder af 30. M arts 1867 bortfalden.

Kirke- og Undervisningsmin. Skr. ( t il D ir e k -10. U d r  
tionen for et Statssem inarium ) ang. Kontingent- 
nedscrttelse for Seminarieelever i yngste Klasse.*)

Ester at have modtaget de forskellige Indstillinger fra
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10. I^ebr. Statsseminarierne angaaende Nedscettelse af Uudervisnings-
pengene for trcengende Seminarieelever har Mnisteriet taget 
Spvrgsmaalet om Abgang for Clever i Yngste Seminarie- 
klasse til denne Begunlligelse under fornyet Overvejelse, hvor- 
ester man til behagelig Efterretning og videre Bekendtgyrelse 
for Forstanderen for Statsseminariet i 1s. 1s. skal mcddele, 
at M nisteriet Herester ikke finder Anledning til ved nogen 
udtrykkelig Bestemmelse ubctinget at udelukke Clever i 1. 
Klasse sra Kontingentnedscrttelse, men at man paa den anden 
Eide forventer, at der kun, hvor scerlige Omstcendigheder 
maatte tale derfor, sra Forstanderens Side vil blive gjort 
Jndstilling om at modtage saadanne Clever.

11. l?6l,r. Justitsmin. Skr. ( t il Amtmcmdcn over Thisted
Am t) ang. Forstaaelsen af Z 4, 5. Stk., jfr. § 2 ,
4. Stk., samt af § 8, 2. Stk., i Straudingsloven 
af 10. A pril 1895.

I  den med Hr. Amtmandens Skrivelse af 23. December 
f. A. hertil indsendte Skrivelse sra Politimesteren i 1s. X. 
Herreder har bemeldte Embedsmand udbedt sig en Udtalelse 
sra Justitsministeriet med Hensyn til den ncermere Forstaa- 
else af Bestemmelserne i § 4, 5. Stykke, jfr. § 2, 4. Stykke, 
samt i § 8, 2. Stykke i Strandingsloven af 10. April f. A.

Foranlediget heraf flal man meddele, a t Justitsm ini
steriet med Hensyn til Bestemmelserne i Strandingslovens 
§ 4, 5. Stykke, jfr. § 2, 4. Stykke, som afgorende for, at 
der foreligger en „samlet Bjergning", betragter den Om- 
stoendighed, at Godset uden Hensyn til, om det inddriver i 
et enkelt eller i flere Strandfogeddistrikter, maa antages at 
hidrpre sra samme Ulykkestilfcelde og inddriver og indbjerges 
samlet eller i alt Fald uden lcengere Mellemrum, samt at 
det i bemeldte Paragraffer omhandlede Skrsn over Vcerdien 
af det inddrevne Gods har Hensyn til Godsets Bruttovcrrdi
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eller den Vcerdi, hvortil det maa antages at kunne udbringes 11. ^ed r. 
uden Fradrag af Udgifter til Bjergning, Told o. lign. eller 
Omkostninger ved Transport og Salg ved Auktion.

Med Hensyn til Bestemmelserne i Lovens § 8 ,2 . Stykke,
— hvilken Bestemmelses Forhold til § 12 er at forstaa saa
ledes, at § 8, 2 Stykke, har Hensyn til selve Bjergningen, 
saa at altsaa Politimesteren er kompetent til at trceffe Afgs- 
relse om, hvorvidt Reklamanten er saaledes legitimeret, at 
der fra det offentliges Eide ikke behvver at soretages videre 
i Henseende til Bjergningen, medens derimod § 12 har 
Hensyn til Udleveringen af bjergede Genstande, der alt ere 
tagne under det offentliges Varetcegt, saa at Afgorelsen af, 
om saadan Udlevering kan finde Sted, regelmcessig vil til- 
falde Amtmanden, — bemoerkes, at den, der i Henhold til 
bemeldte Bestemmelse begcerer selv at overtage Ledelsen af 
Bjergningen uden at vcere Skibets Fprer, maa ncest at 
godtgöre, hvem Skibet og de enkelte Dele af Ladningeu til- 
hpre, producere Fuldmagt saavel fra Rederiet som fra de 
enkelte Ladningsejere, saaledes at Fuldmagt fra Assuran- 
dgren eller Assurandprerne ikke kan anses for tilstrcekielig, 
medmindre det tillige godtgsres, at denne eller disse have 
overtaget Ansvaret for hele det Parti, der bcgcrres ud- 
leveret.

Hvad endelig angaar det i § 8, 2. Stykke, ommeldte 
yderligere Vilkaar for Udleveringen, nemlig at der stilles 
Sikkerhed for paalsbne Omkostninger og fortjent Bjergelpn, 
tilföjes, at der ikke i noget Tilfcelde kau fordres kontant 
Betaling, naar behörig Sikkerhed tilbydes, hvorimod det maa 
vcere overladt til Politimesteren efter Forholdene i hvert 
enkelt Tilfcelde at afgvre, hvilken Art af Sikkerhedsstillelse 
der vil vcere at yde, og navnlig, om tilbudt Selvflyldner- 
kaution efter Omstcendighederne kan anses for betryggende.

Syttende Hcrftc.

Skr. ang. Forstaaclscil af Strandlngc'lovctt. 4 9  189k).
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12. 1'eln-. Justitsmin. Cirk. ( t il samtlige Amtmcend og 
t i l  Jnspektionerne fo r Arresthusene paa Landet) 
ang. Bescettelsen af Arrestforvarerposter paa Landet.

Da der i flere Tilfcelde har vist sig Usikkerhed med 
Hensyn til den gceldende Ordning af Bescettelsen af Arrest
forvarerposter paa Landet, sinder Iustitsministeriet Anledning 
til herved at henlede Opmcerksomheden paa, a t der tilkom- 
mer Krigsministeriet Net til Bescettelse af Arrestforvarer
poster paa Landet, a t Krigsministeriet kun efter Henstilling 
fra Iustitsministeriet i visse Tilfcelde renoncerer paa denne 
Net, saaledes at Posterne kunne besccttes af Amtmanden, dog 
paa Vilkaar, at vedkommende militcere Anssgeres Fortrinöret 
opretholdes, og a t den rette Fremgangsmaade derfor er den, 
at Jndberetning om Bestillingens Ledighed og de dermed for- 
bundne Jndtcegter foretages af Amtet til Iustitsministeriet, 
som derefter, for saa vidt der i saa Henseende foreligger 
Jndstilling fra Amtet, brevveksler med Krigsministeriet, der, 
hvad enten Nenunciation paa Besa'ttelsesretten sker eller ej, 
ivcerkscetter Bekendtgvrelse om Posten og i ftrste Fald med 
sin Udtalelse om Anssgerne oversender de indkomne Anssg- 
ninger til Amtet.

1 3 .1'edr. Generaldirekt, f. Skattev. Skr. ang., hvorv idt 
en Udlccnding ved at lpse Adgangsbevis bilde 
blive berettiget t i l  i  Fv lg e  med sin herboende 
Kompagnon, der er Jndlcending, at svge et 
udenlandsk F irm a s  A rtik le r afsatte her i  Landet 
t i l  private Forbrugere,

.................. at dette Spsrgsm aal i Henhold til For-
ordningen af 8. Ju n i 1839 § 2 maa besvares bencegtende-). *)
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Jnstitsmin. Skr. (til Amtmanden oder Vejle 14. ^sl>r. 
Amt) ang., dels hvor vidt Afstaudsbestemmelsen 
i  Z 4, 2det Stykke, i  Lov af 2den M arts 1861  
om Brandpolitiet paa Landet, jfr. Justitsmini- 
sieriets Bekendtgorclse af 30te M arts 1889, har 
Hensyn til en af Ejereu af e« BindmMe opfürt 
Stald eller Ladebygning, dels hvem Pligten til 
at stre Tilsyn med Ovcrholdclsen af nLvnte Lov- 
regel paahviler.

.................. at den anfprte Lovbestemmelse efter Justits-
ministeriets Formening ikke kan anses for at vcere til Hinder 
for, at en til den paagceldende Ejendoms Drift bestemt Stald 
eller Ladebygning opftres inden for en Afstand af 50 Alen 
fra Vindmollen, samt at man med Dem er enig i, at Til- 
synet med Overholdelsen af den omhandlede Lovbestemmelse 
i Henhold til ncevnte Bekendtgprelses § 47, Iste Stykke, 
paahviler vedkommende Sognefoged.

Bckendtgsrclsc om, at den i Frederiksborg i?- ^i>r. 
Fattigforsorgelses- og Arbejdsanstalt paa Hillerod 
Overdrev indrettede Tvangsarbejdsasdeling vil 
vcere at anse som Tvangsarbejdsanstalt for samt- 
lige Kobstcrder og Landjnrisdiktioner i Frederiks
borg Amt. (Justitsmmisteriet.)

I  Henhold til § 4 i Lov om Straffen for Lssgcengeri 
og Betleri af 3die M arts 1860 fastscettes det herved, at den 
i Frederiksborg Fattigforsxlrgelses- og Arbejdsanstalt Paa 
Hillerpd Overdrev indrettede Tvangsarbejdsasdeling fra Iste 
Ja n u a r d. A. at regne vil vcere at anse som Tvangsarbejds
anstalt for samtlige Kybstceder og Landjnrisdiktioner i Frede
riksborg Amt.

Skr. om Brandpolitivlrscnet paa Landet. 51 1 8 9 6 .
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18.1'ebr. Kirke- og Undervisningsrni». Skr. ( t il Doccnt 
Fe ilberg) ang. Garantien for, at ingen Elev op- 
tages paa de eetaarige Lcrrerkursus uden at vccre 
i Besiddelse af tilstroekkelige Kundskaber og M o-  
denhed*).

.....................at Ministeriet maa anse det for rettest, at
der, forinden Jndstillingen om Fordelingen af disse Kursus 
soreloegges Ministeriet, spges fremflaffet PaalideligeOplysninger 
om de Ansögere, hvis Forkundflaber ikke kendes, eventuelt 
ved at Forstanderen eller vedkommende Faglcerer afholder en 
Prpve oder den paagoeldende.

IS. k'ebr. Generaldirektor, for Skattev. Skr ( t i l  Amt- 
manden ober R ibe  Am t) ang. Anveudelsen as 
Konverteringslovcn af 15. Febr. 1895.

Ved at fremsende en af N. N. til N. N. Kreditforening 
den 23. April f. A. uden Brug af Stempel udstedt Obliga
tion, stör 12,000 Kr., med Pant i M atr. Nr. 4 ä, 6 § og 
5 b  af N. N. By og Sogn, ved hvilken Obligation er ind- 
friet to af samme Debitor til samme Kreditor henholdsvis 
den 11. Ju li 1889 og den 16. December 1887 udstedte 
Obligationer, störe 4,500 Kr. og 7,500 Kr., med Pant 
henholdsvis i samtlige de forncevnte Matrikul-Numre og i 
de to fprstncevnte Matrikul-Numre, har Amtet i behagelig 
Skrivelse af 26. November f. A. udbedt sig Generaldirekto- 
ratets Resolution for, hvor vidt Konverteringsloven af 15. 
Februar f. A. kan anses auvendelig i det foreliggende Til- 
fcelde.

-) Gejstlig Reflripsamling 1896.



Foranlediget heraf flal man tjenstlig meddele, at, m e -19. 
dens Konverteringsloven maa anses for anvendelig, for saa 
vidt angaar det Belpb, der ved Jndfrielsen flyldtes til Nest 
efter Obligationen af 11. J u l i  1889, da Pantet efter denne 
og den nye Obligation er det samme, kan Loven derimod 
efter Generaldirektoratets Opfattelse ikke komme til Anven- 
delse, for saa vidt angaar den celdre Obligation paa 7,500 
Kr., idet de ved denne Obligation Pantsatte 2 Matrikul- 
Numres Hartkorn er over i/io mindre end det samlede 
Hartkorn for de ved den nye Obligation pantsatte Ejen- 
domme.

Bek. ang. Forandring i Anordning af 3 . 19. §edr. 
Januar 18 9 0 angaaende Plan for Uddannelsen N r. 15. 
til Reservelöjtnant. (M arinem in isteriet.)

P aa  Marineministeriets derom nedlagte allerunder- 
danigste Forestilling har det under Dags Dato allernaadigst 
behaget Hans Majestcet Köngen at bifalde, at der foretages 
folgende Tilfvjelse til § 11 i den kongelige Anordning af 
3die Jan u a r 1890 angaaende P lan  for Uddannelsen til 
Reservelöjtnant:

„Ved Kursusets Afslutning afgiver Chefen for Skole- 
skibet et Vidnesbyrd om Elevernes Tjeneste der om Bord, i 
hvilket Vidnesbyrd, foruden en almindelig Udtalelse, anföres 
for hver Elev:

1 Karakter for Aktivitet i Tjenesten og
1 Karakter for Kommando og Forhold mod undergivne."

Förste Revisionsdepartements Cirk. (t il A u k -19. xeiir. 
tionsforva lterne) ang. Sportuleringen af frivil- 
lige Auktiouer over Skoveffekter.

Da Skoveffekter, der opbydes til Salg  ved Auktion, efter 
Omstcrndighederne — ovcrensstemmende med den ved Hsjeste-

3*
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19. ^ e d r . retsdom af 5. November 1890 (Ugeflr. f. Retsv. for 
1891 i)a§. 30) statuerede Fortolkning af det i de paa- 
gceldende Lovbestemmelser om Auktionsgebyrer brugte Ud- 
tryk „Handelsvarer" — kunne betragtes som saadanne, 
og AukLioner oder samme, for saa vidt de ere frivillige, 
sportuleres med de for frivillige Auktioner over Handels
varer sastsatte modererede Gebyrer, dog saaledes, at der for 
Auktioner over Trceer Paa Roden samt Hsslcet og Grces- 
ningsret i Skoven i alle Tilfcelde vil vcere at beregne det 
almindelige Auktionsgebyr efter Sportelreglementet af 22. 
M arts 1814 § 99, jfr. tz 103 (jfr. Generaldirektoratet for Skat- 
tevcesenets Skrivelse af 5. April 1895, Nr. 292 i M in. Tid. 
^.)*), vil det vcere at iagttage, at Auktioner over Skoveffekter, 
for hvilke der beregnes nedsatte Gebyrer som for frivillige 
Auktioner over Handelsvarer, tilftres Sporteljournalen med 
en saaledes specificeret Forklaring, at det ved Revisionen 
kan D nnes, hvor vidt Sportuleringerne ere i Overens- 
stemmelse med de paagceldende Gebyrbestemmelser.

Da en specificeret Oversigt over de forskellige Gebyr- 
bestemmelsers Anvendelse ved Auktioner over Skoveffekter 
tydeligst vil vife, hvilke Oplysninger Sporteljournalen maa 
indeholde i ncevnte Henseende, har man holdt det for hen- 
sigtsmccssigt til Vejledning at meddele folgende Oversigt, 
der kun angaar f r i v i l l i g e  Auktioner, da der for tvungne 
Auktioner ubetinget vil vcere at beregne almindeligt Auktions- 
salcer efter Sportelreglem. § 99.

1) Trceer paa Roden samt H öslcet eller Grcesningsret i 
Skoven:

I  alle Tilfcelde, som foranfgrt, almindeligt Auk
tionsgebyr efter Sportelreglem. § 99 jfr. § 103.

2) Andre Arter af Skoveffekter:
a. Naar Auktionen er at betragte som en „Skovauktion",

Ncerv. Sam l. 1895 S .  151.
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idet Effekterne ved sammes Afholdelse endnu Heu-19. IH rr . 
ligge i Skoven:

For, hvad der ved hvert enkelt Hammerflag 
scelgeö i starre Partier (Budsum 40 Kr. eller der- 
over): Gebyr ester Fdg. af 27. Ju l i  1832 (jfr.
Loven af 26. M aj 1868 § 4), og

for, hvad der ved hvert enkelt Hammerflag 
scelges i mindre Partier (Bud under 40 Kr.) eller 
stykkevis: Gebyr efter Sportelreglem. § 105 (jfr.
§ 104), saaledes at ikke Effekter, der tilhvre for- 
skellige Personer, regnes sammen, men Salceret be
stemmes med Hensyn til Belebet af de hver Ejer 
for sig tilhprende Effekter.

d. Naar Effekterne forinden Auktionens Afholdelse ere 
bragte uden for Skoven (ikke „Skovauktion"):

De for Auktioner over Handelsvarer i Alminde- 
lighed anordnede Gebyrer, altsaa efter Lovm af 26.
M aj 1868 § 1 for det i stsrre Partier folgte og 
efter Sportelreglem. § 105 (jfr. § 104) for det i 
mindre Partier eller stykkevis folgte, cfr. foran 
under Litr. n.

Ovenstaaende vedrvrer selvfplgelig ikke Auktionerne over 
Skoveffekter i Statsflovene i Kjklbenhavns, Hsrsholms, 
Frederiksborg, Kronborg og Odsherreds Distrikter samt 
Almindingen paa Bornholm, for hvilke de crldre, f t r  
Sportelreglementet af 1814 givne sceregne Sportelbestemmelser 
endnu staa ved Magi.

I  Forbindelse hermed stal man herhos tjenstligst an
mode D 'H rr. Auktionsforvaltere om, at sammes Regninger 
til S tatens Skovkasser over Gebyrer for Auktioner over 
Troeeffekter fra Statsflovene maa blive affattede saaledes, at 
de udvise, at Gebyrerne ere beregnede i Overensstemmelse 
med de foran omhandlede Regler.
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22. 1'edr. Bekendtgörelse om Jndretning og Drift af 
N r. 14. Dowson Gasvoerker og ligncnde Anlceg. (Justlts- 

ininistcriet.)

Indm . Sam l. 499.

22. §ebr. Bekendtgörelse om et af Justitsmimsterict stnd- 
N r. 9 flrstct TillLg til 8 2 3  i Sundhedsvedtcegten for 

Kjöbcnhavn. (Justitsministeriet.)

Indm . Sam l. x>a§. 499.

22 .1?6l)r. Justitsmin. Cirk. ( t il  samtlige Udstrivn ings- 
chefer. Lcrgdsforstandere, Lcegdsmcend og M o n - 
stringsbestyrere) ang. Deling af 4. Udskrivnings- 
kreds  ̂ 21. Llrgd.

Fra 1. April 1896 bliver 4. Udflrivningskreds' 21. 
Lcegd (Lindknud Sogn) delt i 2 Lcrgder, nemlig:

Lcrgd 21 a : Lindknud Sogns ostlige Sognefogeddistrikt 
(Lindknud, Gildbjerg, Debel, Adserbol og Vittrup Byer 
med Udflyttere) og

Lcrgd 21 d : Lindknud Sogns vestlige Sognefogeddistrikt 
(Houborg, Klelund, Okslund og Hyllelund Byer med 
Udflyttere).

25 ^ed r. Kirke- og Undervisningsmin. Skr. ( t il B if lo p -  
pen oder S jce llands S t if t )  ang., hvorvidt Sogne- 
prcesten er forpligtet til at fnngere ved Jordefcerd 
for Perforier, der have udmeldt sig af Folkekirken.

Med behagelig Skrivclse af 31. f. M. har Deres Hsj- 
cervcerdighed hertil indsendt et Numer af Dagbladet „Social
demokraten" for 27. December f. A., hvori findes en Ar
tikel nied Ovcrskrift „En borgerlig Begravelse paa Amager",
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i hvilken der meddeles, at Prcesterne Schneekloth og Nielsen 25. b'edr. 
i Sundby havde ncegtet at käste Jord  Paa en afdod Mand 
„paa Grund af, at Han var borgerlig gift", og at derfor 
en Mand af Folget, efter at Liget fra Kapellet, medens 
Klokkerne ringede, Var baaret ud paa Ligvognen og fort til 
Sundby Kirkegaard, hvor det scenkedes i Graden, her havde 
holdt en Tale, hvorefter Folget havde kästet Jord Paa Kisten 
og afsunget en Salme. Samtidig har De sremsendt et 
Numer af samme Blad sor 11. Jan u ar d. A., hvori der 
i en Artikel med Overfkristen „Stridige Prcester" indeholdes 
en Meddelelse om et andet Tilfcrlde, i hvilket Prcesten ved 
Kommunehospitalet Friis, da Han erfarede, at en paa Hos
pitalet afdod var borgerlig viet, havde ncegtet at foretage 
Jordpaakastelse, og at lignende Asflag senere vare givne af 
Prcesterne Gamborg og Provst Levinsen ved S t. Matthceus 
Kirke. Jdet Deres Hojcervcerdighed derhos har vedlggt Er- 
klceringer fra samtlige paagceldende Prcester angaaende det i 
disse Artikler indeholdte, har De herom bemcerket, at den i 
den forstncevnte Artikel ommeldte Begravelse synes i alt 
vcesentligt at vcere foregaaet saaledes, som det i Artiken er 
bestrevet, men at det er urigtigt, naar det i samme Artikel 
meddeles, at Prcesterne ved Sundby Kirke, fordi de ikke vare 
sikre paa, hvor vidt deres Handlemaade var fuldt forsvarlig, 
havde rettet en Foresporgsel til Dem for at ersare Deres 
Mening, idet der forst efter Begravelsen er stet nogen Med
delelse til Dem angaaende denne Sag, ligesom det sor begge 
Artiklers Bekommende er urigtigt, naar det anfores, at 
Jordpaakastelsen var ncegtet, fordi asdode havde indgaaet 
borgerligt LEgteflab, idet Vcrgringen ved at forrette Jord
paakastelse fra Prcesternes Side i begge Tilfcelde over for 
de efterladte havde sin Grund i, at de asdode vare traadte 
ud af Folkekirken uden at höre til noget andet Trossamsund.

Ved at forelcegge Ministeriet denne Sag har Deres 
Hojcervcerdighed, idet De har anset det for onfleligt, at det
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25. ^ed r. en Gang sor alle slaas säst, at det borgerlige LEgteflab som 
saadant ikke har noget med vedkommendes Begravelse at göre, 
begcert en Udtalelse herfra om, hvor vidt vedkommende 
Sogneprcest har nogen Forpligtelse til at jüngere ved Iorde- 
fcerd eller paa anden Maade at udfore kirkelige Handlinger 
for Personer, der have erkläret sig for ikke at tilhore noget 
her bestaaende Troessamfund, og som derfor, hvad enten de 
have indgaaet borgerligt LEgteflab eller ej, ikke knnne hen- 
regnes til Sognemenigheden i det Sogn, hvor de have Bopcel.

I  Anledning heraf fkulde Ministeriet tjenstligst melde, 
at, naar en Person — saaledes som i de i Deres ovenmeldte 
Skrivelse scerligt omhandlede tvende Tilfcelde — i sin Tid 
har erkläret ikke at tilhore noget her bestaaende Trossamfund 
og derved har ndmeldt sig af Folkekirken, og der derhos ikke 
foreligger noget oplyst om, at den paagceldende paa ny har 
indmeldt sig i denne, ere Folkekirkens Prcester uden Hensyn 
til, af hvilken Grund Udmeldelsen i sin Tid maatte vcere' 
flet, berettigede til at undslaa sig ved at jüngere ved Hans Jorde- 
fcerd. Med Hensyn til, at det findes oplyst, at ved den ene af 
de omhandlede Lejligheder en Lcegmand har holdt Tale ved 
Graven, og at der af Folget er afsunget Salm er og kästet 
Jord paa Kisten, tilfojes det derhos — med Henvisning til 
Viborg Overrets Dom af 26. Ju n i 1893 ,U. f. N. 1893 
S .  978) — , at det ommeldte Forhold maa anses for lov- 
stridigt i Henhold til Kirkeritualets Kapitet IX ., ligesom det 
Heller ikke kan anses for rigtigt, at der ved den ommeldte 
Lejlighed er bleven ringet med Kirkens Klokker.

27. l?Lbr. Jndenrigsmin. Skr. (til Overprcesidenten i 
Kjöbenhavn) ang. et Tilloeg til Bedtoegten for 
Styrelsen af Staden Kjobenhavns kommunale 
Anliggender.

Ved at meddele, at KjsbenhavnS Kommunalbestyrelse 
har vedtaget:
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1) at der sra 1. M arts d. A. at rechne oprettes et Fuld- 27. ^ e d r . 
mcegtigembede i Overprcesidentens Sekretariat, sam-
tidig med at det hidtilvcerende Embede som Assistent 
af 1. Klasse inddrages, og

2) at Personalet i Skatteinspektoratet fra samme Dag at 
regne forpges med en Ekspeditionssekretcer,

har Hr. Overprcesidenten i Skrivelse af 25. d. M. indstillet, 
at de saaledes vedtagne Bestennnelser stadfcestcs som Tillceg 
til Vedtcegten for Styrelsen af Staden Kjvbenhavns kommu
nale Anliggender af 30. December 1857 med senere Be
stemmelser.

Foranlediget heraf stulde man til Efterretning og videre 
fornpden Bekendtgprelse tjenstligst melde, at den begcerte 
Stadfcestelse herved meddeles.

Kirke- og Undervisningsmiu. Cirk. ( t i l  B i f lo p -  28. ^e d r. 
Perne) ang., hvilken Prcest der er pligtig til at 
ndstede Skudsmaalsdog for ndensogns konfirmerede 
Bvrn.

Da dct er kommet til Ministeriets Kundflab, at der 
siden Udfcerdigelsen af dets Cirknlcere af 11. April 1892 
om Jndfsrelsen i Kirkebpgerne af B-srn, der, uden at der 
er lsst Sognebaand, konsirmereS uden for det Sogn, hvor 
de hsre hjemme, herfler Usikkerhed med Hensyn til hvilken 
Prcest der er pligtig til at ndstede Skudsmaalsbog for saadanne 
Bprn, flulde man herved tjenstligst anmode Deres Hoj- 
cervcerdighed om at ville tilkendegive Proesterne i det Dem 
betroede S tift, at det maa anses som en Fvlge af den i det 
ncevnte Cirknlcere indeholdte Bestemmelse om, at de befalede 
Jndberetninger og Ältester i flige Tilfcelde flulle udfcerdiges 
af den Prcest, som har foretaget Konfirmationshandlingen,
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28. ^eb r. og i hvis Sogns Ministerialbog Tilforselen herom skal ske 
med Numer, at Han ogsaa bliver Pligtig til, naar det be- 
goeres af Ham, at udstede Skudsmaalsbog for de Paagceldende 
Bprn.

29. kebr. Kirke- og Undervisniiigsmi». Skr. (til Prcesten 
for den tyfk-reformerte Menighed) ang., at en 
Person af reformcrt Konfession ikke kan indstille 
sig til Prsve i Religion ved Skoleloerereksamen*).

I  et hertil iudsendt Andragende har De forespurgt, o m 
en Dreng af resormert Konfession, der frekventerer den af 
Dem forestaaede Menighedsskole, kan opnaa Tilladelse til at 
indstille sig til Skolelcererekßamen og at aflcegge Proven 
ogsaa i Religion, om Han i bekrceftende Fald kan faa An- 
scettelse i den danfle Folkeskole, og om Han under eventuel 
Uddannelse paa et Seminarium vil kunne opnaa Under- 
ststtelse af den til trcengende Seminarieelever bevilgede Sum .

I  Anledning heraf flal Ministeriet, efter om Sagen at 
have brevvekslet med Formanden for Skolelcerereksamens- 
kommissionen, tjenstlig meddele Dem, at samtlige de for- 
ncevnte Spprgsmaal maa besvares bencegtende.

Det tilfsjes, at det vil kunne tillades den paagceldende 
at underkaste sig en Overhoring af EksamenßkommiSsioncn 
i de til Skolelcerereksamen hörende Fag, dog ikke i Religion, 
hvorved der vil kunne meddeles Ham Karakter i hvert enkelt 
Fag, men derimod ingen Hovedkarakter, ligesom det scedvan- 
lige Eksamensbevis for Skolelcerereksamen ej Heller bliver 
at udfcerdige for Ham. Denne Prove medforer ingen af de 
Nettigheder, der ere knyttede til Skolelcerereksamen, lige saa

*) Gejstlig Reflriptsamling.



lidt som der vil kunne opnaas UnderstLlttelse af den til 29. ^ed r. 
trcengende Seminarieelever bevilgede S um  under Forberedelsen 
til Prpven.

Kirke- og Undervisningsmin. Cirk. (til B i-  5. N arts. 
stopperne) ang. Foranstaltninger til Bevaring af 
de i Kirkerne vcerende Rsgelsekar fra Middel- 
alderen.

Af Direktoren sor Nationalmuseets 2. Afdeling er Mi- 
nisteriets Opmcerksomhed bleven henledet Paa, at der i en 
stör Del af Landsbykirkerne findes bevaret Rogelsekar af 
Messing eller Bronce fra Middelalderen, hvilke Kar imid- 
lertid, vcesentligt som Folge af, at disse Genstaude ikke bruges 
ved Folkekirkens Gudstjeneste, ikke gemmes med den Omhu, 
som deres antikvarifle Vcerd fortjener. Under saadanue Om- 
stcendigheder er Rogelsekarrenes Forbliven ved Kirken meget 
lidet betrygget, og det synes derfor ogsaa, som om disse Kar, 
endflont de noevnes i Ministeriets Cirkulcere af 15. August 
1882 blandt Kirkernes mcerkelige Jnventariegenstande, ved- 
blivende bortkomme fra Kirkerne.

I  og for sig ere Nogelsekarrene imidlertid meget mcer- 
kelige som middelalderlige Oldsager. Nogle gaa tilbage til 
den romanske Tid, de fleste til det 14. og 15. Aarhnndrede.
At saadanne ere forarbejdede her i Landet, fremgaar klart 
af Nuneindflriften, som findes paa ikke faa, der stamme fra 
det fordums Odense S tift (Fyen med Lolland og Falster).
Men ved at sammenstille et starre Antal künde man utvivl- 
somt eftervise lokale Typer, hvorved den hjemlige Forarbej- 
delse yderligere vil vcere godtgjort og et interessant Resultat 
med Hensyn til den industrielle Virksomhed i Middelalderen 
vcere vundet.

Da det derfor vilde vcere onfleligt, om der künde fikres 
de endnu i Kirkerne henliggende Rogelsekar fremtidig Opbe-

Cirk. ang. Vcvaring af Kirkerncs RSgclsckar. 61  1 8 9 6 .



5. Ivliii-13. varing ved, at de indsendtes til og eventuell erhvervedes af 
Nationalnmseet, for hvilket de, samlede i et stsrre Antal, 
vilde vcere af betydelig Interesse, medens deres antikvariste 
Vcerd, saafremt de enkeltvis forblive ved Kirkerne, nceppe 
vil blive forstaaet, flulde Ministeriet tjenstligst anmode Deres 
Hvjcervcerdighed om at ville tilkendegive samtlige Provstesyn, 
Kirkeinspektioner, Tiendeejere og Kirkevcerger i det Dem be- 
troede S tift, at det forventer, at de ville have deres Op- 
mcerksomhed henvendt Paa det vnstelige i, at de endnu i 
Kirkerne vcerende Nxlgelsekar indsendes til Nationalmuseets 
2. Afdeling (Prinsens Palce Kjobenhavn L) for at nnder- 
kasteS ncermere Underssgelse og eventuell at erhverves af 
Nationalnmseet, der er villigt til for dem, der udtaged til 
samme, at yde Kirkerne et Vederlag i Forhold til de paa- 
gceldende Kars antikvariste Interesse. I  pvrigt tpr det an
tages, at de ere til Stede i et saa betydeligt Antal, at 
Nationalnmseet ikke vil kunne give Plads til dem alle, 
hvorfor en stör Del af dem eventuell vil künde afgives til 
de statsunderststtede Museer i de respektive Stifter, hvorsra 
de indsendeS. Det bemcerkes, at ved hvert Rpgelsekar, som 
indsendes, bvr der bindeö etMcerke, der oplyser om, hvorsra 
det indsendes.

D a Ministeriet forventer, at Sogneprcesterne og Skole- 
lcererne ville lade det vcere sig magtpaaliggende paa bedste 
Maade at bidrage til, at det i ncervcerende Cirkulcerstrivelse 
tilsigtede Djemed kan naas, aumodes Deres Hpjcrrvcerdig- 
hed om tillige at gisre disse bekendte med ovenanfprte.

5. Na,rts. Jnstitsmin. Skr. (til Amtmandm oder Vejle 
Amt) ang. Konverteriug af eu Band- og Brddstras 
i et Tilfalde, hvor paagcrldende kun künde taale 
Sigte- eller Hvedebrdd.

Ved under 29. f. M . hertil at indsende en Undcrrets-
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domsakt vedr-rrende Arrestanten N. N., der ved N. N. Her- 5. N arts. 
reds Ekstraretsdom af 6. f. M . for Tyveri i Medfvr af 
Straffelovens § 228 er bleven anset med S tra f af Fcengsel 
Paa Band og Brvd i 2 Gange 4 Dage, hvilken S tra f Han 
ifplge foreliggcnde Lcegeattest straks vil knnne begynde at 
afsone under Forudscetning af, at der i Stedet forNugbrvd 
gives Ham Sigte- eller Hvedebrsd, har De med Bemcerk- 
ning, at De ikke finder Anledning til at indanke Dommen 
for Overretten, henstillet, om det ikke vilde voere rettest, at 
den saaledeS idjSmte S tra f i Overensstemmelse med Straffe
lovens Z 23 forandres til S tra f  af 32 Dages Fcengsel paa 
scedvanlig Fangekost.

Foranlediget heraf stal umn meddele, at Justitsministeriet 
med Dem er enigt i, at saadan Konvertering af Straffen 
bsr finde Sted.

Bekeudtgörelse om Jndlemmelse i Slagelse 5. N-rrts. 
Kobstad af Matr. Nr. 7 e., 7  tl. og 7  e. af Antvor- Nr. 19. 
skov Hovkdgaard i Slagelse S t . Peders Landsog» 
uuder Soro Amt. (Jndcnrigsministeriet.)

P aa  Jndenrigsministeriets derom nedlagte allerunder- 
danigste Forestilling har det behaget Hans Majestcet Köngen 
nnder 3. d. M. allernaadigst at bifalde, at Matr. Nr. 7 e., 7 ä. 
og 7 o. af Antvorskov Hovedgaard, Slagelse S t. Peders Land- 
sogn under S orö  Amt, sra den 1. April 1896 at regne 
saavel i verdslig som i gejstlig Henseende indlemines i 
Slagelse Ksbstad.

Lov om LEndring i Lov om danske Skibes 6. klarts. 
Registrering m. m. af 1. April 1 8 9 2 . (Justits- Nr. 20. 
rninisteriet.)

Jndm . Sam l. 500.

V. om Jiidlcminclse i cn Kobstad. 6 3  1 8 9 6 .



1 8 9 6 .  6 4 L. om Forandring i L, om Vrjvlrscnct.

6. Karts. Lov om Udstedelse af 3 PC1.S Obligationer 
Nr. 21. til Dekning af Udgifter til JernbaneanlLg m. m. 

i Heuhold til Lovene Nr. 8 3  til 8 8  af 8. M aj 
1 8 9 4 . (Finansministeriet.)

Jndm . Sam l. x>n§. 500.

6. K arts. Lov om Forandring i Lov om Bestyrelsen 
Nr. 22. af Vejvocseuet m. m. af 2 1 . Ju n i 1 8 6 7 . (Mini- 

steriet for offentlige Arbejder.)
Jndm. Sam l. 501.

6. K arts. Lov om yderligere Forlcrngelse af Lov af 1. 
Nr. 23. April 1 8 8 8  om Ligning af Bidrag til Kirkerne

i Kjvbenhavn. (Ministeriet for Kirke- og Under- 
visningsvcesenct.)

Jndm . Sam l. 501.

7. Karts. Kirke- og Undervisningsmin. Skr. (til Bi-
fkoppen oder Sjccllands Stift) ang., hvorvidt 
Jernbanefunktion«rer, der eje et H ns paa Landet, 
knnne anses pligtige at svare de Hnsmoend paa- 
hvilcnde Höstdage til Sogneprceste«.*)

I  et med Deres Hsjcervcerdigheds behagelige Skrivelse 
af 11. f. M . modtaget Andragende har Sogneprcest for N. 
N. Menigheder N. N. begcert en Udtalelse fra Ministeriet 
om, hvorvidt nogle paa en medfplgende Fortegnelse opfprte 
Personer i N. N. Sogn ere forpligtede til at svare de Hus-

*) Gejstlig Reskriptsamling 1896.



Skr. oni Höstdagc. 6 5  1 8 9 6 .

mcend paahvilende Hpstdage til Prcesten, uanset at de ere 7. iVIart8. 
ansatte i Statsbanernes Tjeneste.

Ved Indsendelsen af bette Andragende har Deres Hsj- 
cervcerdighed ytret, at Spvrgsmaalets Besvarelse i Overenö- 
stemmelse med, hvad der er udtalt i den Andragendet med- 
fulgte Skrivelse fra Generaldirektoratet for Statsbanedriften, 
maa bero paa, om de i Sagen omhandlede Jernbanefunktio- 
noerer kunne anses som „HuSmcend", hvilket i Overensstem- 
melse med, hvad der er udtalt i Jndenrigsministeriets Skri
velse af 10. Februar 1869 med Hensyn til Forpligtelserne 
efter Forordning af 27. M aj 1848 § 1 tll at deltage i 
Snekastningsarbejdet, jfr. Lov 30. December 1858 § 1, maa 
afgöres efter den almindelige Sprogbrngs Forstaaelse af bette 
Bcgreb, hvorester der ikke ved „Husmcend" kan forstaas 
enhver, der ejer et Hus eller en Bolig paa Landet, men kun 
den egentlige Arbejderbefolkning Paa Landet. D a De imid- 
lertid anser det for mindre foreneligt med denne Opfattelse 
at henftre Jernbanefunktioncerec herunder, har De henstillet, 
at Andragendet besvares derhen, at de i Sagen omhandlede 
Personer — af hvike den ene dog nu er udtraadt af S ta ts
banernes Tjeneste — ikke ere Pligtige at yde Vederlag for 
„Hvstdage" til Prcesten, men at Spvrgsmaalet iovrigt hprer 
under Domstolenes Afgvrelse.

I  Anledning heraf skulde Ministeriet tjenstlig melde 
til behagelig Efterretning og videre Bekendtgorelse, at man 
formentlig i bette Tilfcelde lige saa lidt som efter Fdg. 27.
M aj 1848, jfr. Jndenrigsministeriets Skrivelse 16. Februar 
1869, til „Husmcend" kan regne enhver, der bor i et Hus 
paa Landet uden Hensyn til Hans Beskceftigelse og Livs- 
vilkaar i det hele, men derimod kun den egentlige Arbejder
befolkning paa Landet, og at man derfor med Dem er enig 
i, at det rejste Sporgsmaal, der iovrigt Hörer under Dom
stolenes Afgörelse, maa besvares benoegtende.



Skr. ang. Udskrift af Dokmncntcr.

7. Li-u-tL. Generaldirekt, s. Skattev. Skr. ang. ct An- 
dragende fra en Prokurator om til Brug i  en 
Rctssag at erholde Udskrift af samtligc Dokn- 
menter vcdrörende en i to Resolutioner fra Gcne- 
raldirektoratct for Skattcvcescnet onchandlet Sag, 
forsaavidt og i det Omfang det maatte vcrre 
tilladeligt.

................. at Generaldirektoratet efter den udtrhkkelige
Bestemmelse i Lov af 2. Februar 1866, 2. Stk., ikke kan 
meddele Andrageren Udskrift af Opsynets eller Overtold- 
inspektoratets der beroende tjenstlige Erklceringer i Sagen, 
da denne angik Eftergivelse af en i Henhold til Toldforord- 
ningenS § 265 ikendt Straf.*)

9. Nm-ts. Bek. ang. Tiltrcedelsc til den under 22/,0 J u l i  
Nr. 24. 1 8 7 5  j  St. Petersborg afsluttede internationale 

Telegrafkonvention. (Ministeriet for offentlige 
ArLejder.)

I  Forbindelse med Bekendtgsrelse af 6. Februar 1895 
bringes det herved til almindelig Kundflab, at Portugal 
har tiltraadt den under 22/ ^  Ju li  1875 i S t. Petersborg 
afsluttede internationale Telegrafkonvention, for saa vidt 
angaar de esterncevnte Kolonier, saaledeS at disse betragtes 
som en af Moderstalen uafhoengig Gruppe, nemlig:

i A fr ik a  Mozambique, Kap Bert, Guinee, S an  Thome og 
Principe samt Angola,

i A s ie n  L ta t  äe 1'Inäe (herunder Damao og Diu), Macao 
samt Den Timor.

1 8 9 6 . 6 6

*) Tidsskr. f. Toldvcesen 1896.



Justitsmiu. Skr. (til Anitmanden oder Maribo 9. L tarts. 

Amt) ang., hvorvidt alt paa Forstranden opbjerget 
Gods bör scrlges ved offentlig Auktion.

Ved at meddele, at Husmand N. N. af N. N. paa N.
N. Sogns Forstrand har bjerget en paa Strandbreddeu 
inddreven gammel Baad, der er bleven vurderet til 10 Kr., 
har Politimesteren i N. N. Herred i det ined Hr. Kammer- 
herrens Skrivelse af 21. f. M. hertil indsendte Andragende 
forespurgt, om saadant Paa Forstranden opbjerget Gods i 
alle Tilfcelde vil vcere at bortscelge ved offentlig Auktion 
ester soedvanlig forudgaaende Bekendtgvrelse, nagtet det maa 
antages, at det ved Salget indkomne ikke vil kunne dcekke 
Omkostniltgerne ved og i Anledning af Auktionen, eller om 
Politimesteren i saadanne Tilfcelde, naar Omstcendighederne 
i vvrigt findes at tale derfor, vil kunne overlade Godset til 
Bjergerne. Bemeldte Embedsmand har derhos under Hen- 
visning til, at det i Strandingslovens § 4, 5. Stykke, er 
bestemt, at Bjergning af lvst Gods, Vrag eller Vragstykker, 
der inddrive paa Forstranden, alene tilkommer Strandsogden, 
naar Vcerdien flpnnes ikke at overstige 500 Kr., og med 
Bemcerkning, at Vcerdien ofte ikke kan bedsmmes, f t r  Op- 
bjergning er flet, samtidig forespurgt, om det ved Loven 
maa antages at vcere sorbudt andre end Strandsogden at 
opbjerge Gods paa Forstranden, og om der i bencegtende 
Fald tilkommer den virkelige Bjerger nogen BjergelM.

Ved hertil at indsende Politimesterens Andragende har 
De med Hensyn til det forstncevnte Spisrgsmaal udtalt, at 
alt paa Forstranden opbjerget Gods formentlig i Henhold 
til Strandingslovens § 11 vil vcere at bortscelge ved offentlig 
Auktion, selv om dets Vcerdi er under 10 Kr., og selv om 
man i enkelte Tilfcelde, naar Godset scelges alene og ikke i 
Forbindelse med andet opbjerget Gods, maa antage, at det 
ved Salget indkomne ikke vil kunne dcekke Omkostningerne

Skr. aiig. Auktion oder Bjergniugsgods. 6 7  1 8 9 6 .



9. N arts . ved og i Anledning af Auktionen, hvorhos De med Hensyn 
til det andet Spsrgsm aal har bemerket, at Sksnnet om, 
hvor vidt Vcerdien af det paa Forstranden inddrevne Gods 
overstiger 500 Kr., formentlig i Tvivlstilfcrlde maa tilkomme 
Strandfogden selv, eventuelt Polittmesteren, saa at det kun, 
naar saadant Skdn er afgivet, kan tillades, at andre end 
Strandfogden opbjerge eller deltage i Opbjergningen af 
Gods, hvis Vcerdi er oder 500 Kr., imod i saa Fald at 
erholde Ret til Bjergelxm overensstemmende med Reglen i 
Lovens § 13.

Foranlediget heraf flal man meddele, at Justitsm ini- 
steriet med Hensyn til begge de ovenomhandlede Spsrgs- 
maal tiltrceder det af Dem udtalte, idet man dog med Hen
syn til det ftrstncevnte Spsrgsm aal finder Anledning til at 
fremhceve, at det forudscrttes, at det bjergede Gods, naar 
der kan vcere Spprgsmaal om, at det ikke flulde kunne 
dcekke Omkostningerne ved og i Anledning af en Auktion, 
saa vidt muligt ssges bortsolgt sammen med andet Gods, 
saaledes at Underflud undgaas.

12. Uarts. Bekendtgdrelse om et af Austitsministeriet 
Nr. 14. stadfcestet TillLg til Sundhedsvedtcrgtcn for Kja- 

benhavn angaaende en forandret Affattelse af Ved- 
toegtens 32 og 34. (Justitsministeriet.)

Indm  Sam l. 502.

12. Claris. Bekendtgdrelse om, at Rudkjabing Samands- 
Nr. 26. soreuings Hjirlpekasse er gjort delagtig i de i Sa- 

lov af 1. A pril 1892 ß 1 0 2  ommeldte Bader.
(Jndenrigsministeriet.)

Indm . Sam l. xa§. 503.

1 8 9 6 . 6 8  B. om Tillcrg til Kbhvn.s Sundhcdsvcdtcegt.



Bekendtgsrelse om, at Rudkjobing Ssm ands-i2.Ns,rt8. 
forenings Hjcelpekasse er gjort delagtig i  de i Lov N r 27. 

om Sönceringen m. m. af 25. M arts 1892 ß 2 3  
ommeldte Boder. (Jndenrigsministeriet.)

Indm . Sam l. 504.

Kirke- og Undervisningsmin. Skr. (til Skole-12 Aark. 
direktionm for Ringstcd-Alstcd Herreder) aug. 
Skolckommissionernes Kompetenceforhold i  Kob- 
stcederne*).

I  et direkte hertil indkommet Andragende har Medlem 
af N. N. Skolekommission N. N. forespurgt, om M ini
steriets Circulcere af 3. April 1869 endnu, for saa vidt det 
vedkommer Skolekommissionen, maa anses anvendeligt i Kpb- 
stcederne, saaledes som af Miuisteriet udtalt i en Skrivelse 
af 5. Februar 1890.

I  denne Anledning skal Ministeriet tjenstlig anmode 
Direktionen om behageligst at ville tilkendegive Andrageren, 
at der vedblivende i Kpbstcederne maa gcelde tilsvarende 
Regler til dem, der indeholdes i Ministeriets ovenncevnte 
Cirkulcere af 3. April 1869. M an flal dog ikke undlade 
at henlede Opmcrrksomheden paa Ministeriets Cirkulcere af 
21. M aj 1895 om Overlcerernes Forretninger, da dclte be- 
rprer Skolekommissionens Omraade paa nogle Punkter.

Anordning, hvorved Bestemmelserne i  Anord-i3 .N srts . 
ning angaaende de Forsigtighedsregler, der skulle Nr. 28. 

iagttages ved Transport as Visse eksploderende 
Stoffer, af 21. J u l i  1894 erklares uanvendelige

Skr. ailg. Skolckommissioncrncs Koinpctcnecforh. i Kobst. 6 9  1 8 9 6 .

*) Gejstlig Neflriptsamling.



13. NLrt8.paa de Transporter af Sprcengstoffer, der finde
Sted undcr Jndcurigsnnnisteriets Ledelse til Brug 
vcd Uskadcliggörelse af Vrag. (Justitsministeriet.)

Jndm . Sam t. PLZ. 504.

14. Ns.rt8. Justitsmin. Skr. (til Aintmanden oder Viborg
Amt)ang., ved hvilken Underret en af en Under- 
ssgelseskonnnission arrestcret Person kan anloegge 
Sag til Erstatning for nsorskyldt Varetcegtsfcengsel.

Ved med Skrivelse af 26. f. M. hertil at indsende et 
Andragende, hvori Underretssagforer N. N. af N. N. Kob
stad anholder om Resolution for, ved hvilken Domstol Hns- 
niand N. N. i Lhsgaard Herred vil have at paastcevne en 
Sag, som Han eventuelt agter at anlcegge for at se sig og 
sin Hustru tilkendt Erstatning for uforflyldt Varetcegtsfcengsel 
i Auledning af, at de af den ved allerhojeste Ordre af 26. 
April f. A. nedsatte Kommission til Undersogelse af de i 
Viborg Amts Landdistrikt i de senere Aar stedfundne Jlde- 
brande have vceret arresterede i 55 Dage hver, som sigtede 
for i 1886 at have sat I ld  Paa den dem da tilhorende Gaard 
under Fjends-Norlyng Herreders Jurisdiktion, har Hr. 
Kammerherren udtalt, at det formentlig ligger ncermest i et 
Tilfcelde som det foreliggende at betragte Fjends-Norlyng 
Herreders Net som „Underretten paa det Sted, hvor paa- 
gceldende har vceret fcengslet", jfr. tz 3, 2. Stykke, i Lov 
Nr. 52 af 5. April 1888, og at det ommeldte Erstatnings- 
sogsmaal derfor vil vcere at anlcegge der.

Foranlediget heraf skal man meddele, at Justitsmini- 
steriet tiltrceder det af Dem saaledes udtalte.

20.Nsrts. Kongl. Resol. ang. Skibsregistrerings- og 
Maalingsvoesenet paa Isla n d . (Ministeriet for 
Is la n d .)

Paa derom af Ministeriet for Islan d  allerunderdanigst

1 8 9 6 . 7 0  Skr. Mg, Erstatning for uforskyldt Varctagtsarrcst.



V. vm Storehedinge Kobstads ordincere Rct. 71 1 8 0 6 .

nedlagt Forestilling har det behaget Hs. Maj. Kougen aller-20 .N aits. 
naadigst at bifalde: at den overste Ledelse af det islandskc 
Skibsregistreriugs- og Maalingsvcesen fremdeles forbliver 
hos Generaldirektoratet for Skattevcrsenet.

Vekendtgorelse om, at Storehedinge KBstads 20.NÄ,rt8. 
ordinäre Ret fra 1. April 1896 afholdes om Nr. 3». 

Tirsdagen sammen med Stevns-Fakse Herreders 
ordiniere Ret. (Justitsministeriet.)

Ved et aä  m anäatum  udfcrrdiget allerhojeste Nefkript 
til Amtmanden over Prcesto Amt af Dags Dato er det 
fastsat, at Storehedinge Kobstads ordincere Net, der for Tiden 
afholdes om Mandagen Kl. 10, fra den 1. April d. A. at 
regne afholdes om Tirsdagen Kl. 10 sammen med Stevns- 
Fakse Herreders ordincere Net.

Bekendtgprelsc om Reglement for Bescjling a f2 i.N a r ts .  

og Ordens Overholdelse i Scjllvbet gennem M a- N r. 16. 
riager Fjord. (Ministerict for offentlige Arbej- 
der.)

Under Dags Dato har Ministerict i Henhold til Lov 
af 30. Jan u ar 1875 om Udfcerdigelse af reglemcntariske Be
stemmelser for Benyttelsen af Havne m. m. stadfcestet fol
gende

R e g le m e n t
for Besejling af og Ordens Overholdelse i Sejllobet gennem 

Mariager Fjord.
1. T il Vejledning for Skibe, som fra Sven söge M a

nager Fjord, er der paa Landet Nord for Fjorden ved Als 
Odde opftrt 2 Baaker, som holdte over eet lede ind til 
Lobet over Barren.

Uden for Barren kan der med alle Binde ankres paa 
3 Favne Band.



21. L lart3. Lobet over B arren er afmoerket paa folgende Maade:
Paa Nordsiden 8 Tdr. med rod Stage og Riskost.
P aa  Sydstden 1 hvid Tonde uden Topbetegnelse lige 

over for den yderste rode Tonde og endvidere 1 Tonde med 
hvid Stage og 2 Halmvifke samt 4 Tdr. med hvid Stage 
og 1 Halmvisk.

Lobet fra Barren indefter Lil over Mollegrund er paa 
Nordsiden afmcerket med Prikker med rodmalet Stage og 
Niskost, paa Sydfiden med Prikker med hvidmalet Stage og 
Halmvisk bundet tvcers paa Stagen. Prikkerne ere an- 
bragte paa 7 a 8 Fod Band.

Den c. ' /2  Kvartmil §)st for Als Odde midt i Lobet 
liggende 9 Fods Stengrund er paa Sydsiden afmoerket med 
en Flydeprik med rod Stage og Flag.

Best for den over Mollegrund gravcde Rende ligger en 
Tonde, der tjener som Anduvningstonde for Renden.

2. For al Sejlads gennem Sejllobet uden for de 
gravede Render goelde de almindelige internationale Sovejs- 
regler (kgl. Anordning af 18. Februar 1887.)

For Sejlads gennem de ved Kunst uddybede Sejllob 
over Barren og i Fjorden gcelde folgende scerlige Regler, 
der for Punkt 5's Vedkommende ogsaa gcelde for Lobet fra 
Begyndelsen af Tranget iudtil Trcebroen:

1) To Hinanden modende Skibe, der sejle, bugseres eller 
bevoege sig ved egen Dampkrast eller ved Aarer, skulle 
om fornodent begge vige til Styrbord, saa at de 
passere Hinanden paa Bagbords Side.

2) Jndhenter et Skib et andet, skal det indhentede Skib 
om fornodent vige til Styrbord, saa at det indhentende 
Skib kan passere det om Bagbord.

3) Sejl- og Robaade skulle holde til Siderne af S e jl
lobet og ere pligtige at vige for passerende Skibe.

4) Hvis Havnevcesenets Uddybningsmaskine ligger i S e jl
lobet, skulle forbisejlende Skibe passere den saa lang-

1 8 9 6 . 7 2  V. om Reglement for Bcscjüngcn af Mariagcr Fjord.



somt som muligt og paa den Eide, sra hvilken der 21 .N arts. 
fra Masünen vises Flag; hvis der paa Maflinens 
Flagstang hejses to Flag, flal et sig normende Skib 
stoppe, indtil Flagene hales ned og et Flag viseö ud 
fra Eiden af Maskinen.

5) Uden for Nvdstilfcelde maa et Skib ikke stoppe op i 
de ved Kunst uddybede Sejllvb; er det uundgaacligt 
at stoppe paa disse Steder, flal der fra Skibet straks 
fvres Varp ind til Gründen paa den ved Skibets 
Anker ncermeste Side af Lxibct, og Skibet flal for- 
hale ind til Siden af Sejllvbet eller, hvis det er 
standset ud for en Pynt, til Bugten uden eller inden 
for samme, saa at Passagen er fri for forbisejlende 
Skibe.

6) Dampflibe, som skulle forbi Skibe, der ligge fortvjede 
i de under forrige Nr. ncevnte Lvb, flulle passere 
saa langsomt som muligt og med stoppet Maskine, 
med mindre det er absolut nvdvendigt at bruge Ma- 
flinen for at styre Skibet. Samme Regel gcelder 
for Dampflibe, som passere forbi Pramme, hvad 
enten disse ligge stille eller ere i Gang.

3. Det er forbudt i Sejllpbet at drive med Slcebevaad 
eller at flrabe Paa Bunden med andre Nedflaber ligesom 
ogsaa at anbringe faste Fifleriredflaber, som kunne vcere til 
Hinder for Sejladsen.

4. Ingen maa befladige eller borttage de til SejllvbetS 
Afmcrrkning anbragte Prikker, Flydevagere eller andre M a r
ker; fler saadan Befladigelse uforscetlig, flal Anmeldelse tiop^ 
holdelig gvres til Lodsformanden eller et Medlem af ved- 
kommende Byraads Havnendvalg. ^

5. I  Foergelinien mellem svndre og nordre Hadsnnd eller 
i mindre Asstand fra denne Linie end 2 Kabellamgder ved 
nordre Side og 1 Kabellamgde ved sondre Side af Far- 
vandet maa intet Skib ankre.

Syttende Hcrftc.

V. om Reglement for Vcscjlingen af Mariagcr Fjord. 7 3  1 8 9 6 .
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21.Nart8. 6. I  Farvandet sra Anduvningswnden og iildefter niaa
Ankre fra Skibe kun scettes saaledes, at de ikke knnne vcere 
andre Skibe — vcere sig Sejl- eller Dampflibe —  til Hin- 
der ved Sejladsen.

7. Ballast, Sand, S ten og deslige maa ikke udkastes sra 
Land eller fra Fartsjer Paa andre Steder end dem, som 
anvises af Havnevcesenet.

8. Kommer et Skib paa Grund paa et Sted, hvor 
det hindrer Sejladsen, er det Pligtigt uopholdelig at tage 
fornßden Assistance til at gpre Passagen fri. Et Skib, 
som er kommen til at staa fast, maa ikke ved Brng af sin 
Maskine eller paa anden Maade befladige det ved Kunst ud- 
dybede Lob, og hvis saadan Beftadigelse ster, ifalder ved- 
kommende ved Eiden af Strafansvar efter § 11 Erstatnings- 
ansvar.

9. Strander eller synker et Fartvj Paa et Sted, hvor 
det er til Hinder for Sejladsen paa Fjorden eller ved sam- 
mes Jnd lvb , skal Ejeren eller andre rette vedkommende 
uopholdelig foranstalte Vraget fjernet; fler dette ikke, er 
Havnevcesenet berettiget til at lade Fjernelseu foretage paa 
vedkommcndes Bekostning og til — om dertil findes Anled- 
ning — at realisere det optague til Doekning af de hermed 
forbundne Udgifter.

10. Opfyldning i Fjorden eller Anlceg af Bro eller Bol- 
vcerk i samme maa knn finde Sted efter forud indhentetTilladelse 
fra vedkommende Ministerium. Aadsler, Fejeflarn, Affald 
fra Huse eller anden Urenlighed maa. ikke udkastes i Fjorden.

11. Overtrcedelse af dette Reglements Bestemmelser 
straffes med Bsder indtil 400 Kr., Säger angaaende saa- 
danne Overtrcedelser behandled som offentlige Politisager, 
og Boder tilfalde Hobro-Mariager fcelleS Havnevcesens Kasse 
I  alle Tilfcelde, hvor der er Tale om Bsder eller Erstatning 
efter dette Reglement, er det Havnevcesenet tilladt at be- 
steinme og affordre vedkommende de Pengebclob, der stnlle

1 8 9 6 . 7 4  B. om Reglement for Lcscjtingen af Mariager Fjord.



Skr. anc,. Udsalg af Brceudcvm pan Fcrrderne. 75  1 8 9 6 .

erlegges; betales bisse ikke af vedkommende, afgores Sagen 21.Nnrt8. 
ved Netten.

Det tilstedeS ingen, som i Folge bette Reglement har 
paadraget sig S traf- eller Erstatningsansvar, at bortrejse, 
forend Han har rettet for sig eller stillet saadan Sikkerhed, 
som af Stedets Ovrighed anses tilstrcekkelig.

12. Ncrrvcerende Reglement er gceldende saavel for den 
egentlige Märiagerfjord og Jndlobet til samme, fra An- 
dnvningstonden at regne, som for den saakaldte Vesterfjord 
og det begge forbindende Lob. De for Overholdelse af Orden 
henholdsvis i Hobro Havn og i Hadsund Havn under 19.
M aj 1890 stadfcestede Neglementer forblive i Kraft hver for 
fit Omraade.

Jnstitsmin. Skr. (til Amtmandcn oder Fcer-2i.Nart,s. 
oerne) ang. Berettigelsen af e» i e» Bevilling til 
Udsalg af Brirudevin paa Firroerne af Amtet 
iudfört indskrLnkende Klausa!.

Med behagelig Skrivelse af 12. December f. A. har 
Hr. Amtmanden hertil indsendt et Andragende, hvori Handels- 
bestyrer af Thorshavn, idet Han besvcerer sig for
Justitsministeriet over, at der i en Ham under 16. Novem
ber s. A. genncm Amtet meddelt Bevilling til Udsalg af 
Bramdevin samrnesteds er optaget den Klausul. at BevillingS- 
haveren vil have at finde sig i de Jndstramkninger med 
Hensyn til Varigheden og ovrige Vilkaar for Bevillingeus 
Benyttelse, som senere ved Lov maatte blive fastsatte, an- 
drager om, at der maa blive meddelt Ham en ny Bevilling 
uden den ncevnte Klausul. De har med Hensyn hertil be
merket, at Amtet, i hvis Magt det formentlig efter Lov om 
Bramdevinshandel paa Fcrroerne af 3. M arts 1860 § 1 
staar, helt at negte at ndferdige de omhandlcde Vevillinger 
til Brcendevinshandel, i de sidste 6 L 7 Aar under Hensyn



21.Nart8. til de fremkornne forflellige Forflag til Forandringer i den 
gceldende Lovgivning paa det her omhandlede Omraade har 
taget et ganske lignende Forbehold ved Meddelelsen af saa- 
danne Bevillinger.

Saaledes foranlediget undlader man ikke til behagelig Efter- 
retning og Bekendtgvrelse for Andrageren tjenstlig at med- 
dele, at det maa have sit Forblivende ved den af Dem i 
Sagen trufne Bestemmelse, der ikke D u n es at ligge uden 
for den Amtet ved Loven af 3. M arts 1860 i Henseende til 
de der omhandlede Bevillinger til Bromdevinshandel tillagte 
Kompctence.

23. N a rts . Anordlliug ang. cn Tilfojclsc til Anorduingcu 
N r. 31. om  Posterncs Benyttelsc as 7. September 1888,

Afsnit I I  tz 1. (Ministeriet for offcntlige A r-  
bejder.)

I  Forbindelse med de i Anordning om Posternes Be- 
nyttelse af 7. September 1888, Afsnit II § 1, angaaende 
Brevkort indeholdte Bestemmelser fastscettes det herved, at 
Afsenderen af saadanne Herester paa Kortets Forside kan til- 
foje sit Navn og sin Adresse, enten flriftlig eller ved Hjcelp 
af et Stempel eller hvilken som helft anden typografisk Frem- 
gangsmaade.

24. Nart8. Justitsmin. Cirk. (til samtligc Udstrivnings-
chefer, Lcegdsforstandere og Lcrgdsurcend) ang. 
de Krav, der maa stilles Lil Sygdomsattester for 
vcrrnepligtige ved deres Fremstilling paa Sessionen.

I  de i allerhsjeste Anordning om det voernepligtige 
Mandskabs Tjenstdygtighed m. v. af 24. August 1894 § 2 
ncevute Tilfcelde, hvor de vannepligtige ved deres Fremstil
ling Paa Sessionen angive tidligere sygelige Tilstande eller

1 8 9 6 . 7 6  Tilfojclsc tll Anordn, om Postcrncs Venyttclsc.



(5irk. aiû . vccrncpligti^cs SygdomSattestcr. 77  1 8 9 6 .

tidligere Sygdomstilfcelde, som ere af Betydniug sor Af-24.Nu.rts. 
gk»relsen af Spsrgsm aalet om, hvor vidt de ere tjenstdygtige, 
men som ikke knnne godtgprcs uden ved Erklceringer om, 
hvad der paa et tidligere Tidspunkt er forefaldet, saasom 
sygelige Sindstilstande, Ligfald, Anfald af rheumatisk Feber, 
af Blindtarmsbetcendelse, Blodspytning m. m., vil det vcere 
af Vigtighed, at dis^e Erklceringer foreligge som Attester i 
en tydelig og bestemt Form, og at de scerlig fremhceve, hvad 
Udstederen selv har iagttaget, saaledes f. Eks. at en Lcege, 
der selv har iagttaget en Blodspytning hos den vcernepligtige, 
angiver dette tydeligt og ikke blot udtaler, at denne har Haft 
en Blodspytning, og derved lader uoplyst, om Kundflaben 
herom ikkun hidryrer fra den vcernepligtiges egen, muligvis 
unvjagtige eller urigtige Beretning, eller f. Eks. at verkom
mende Prcest og Skolelcerer attestere, hvad de selv have iagt
taget om den vcernepligtiges Tilstand.

Det samme gcelder, naar en vcernepligtig, som er funden 
tjenstdygtig paa Sessionen, inden MjSdetiden ved vedkommeude 
militcere Afdeling har paadraget sig en Sygdom, der dog 
ikke er af den Natur, at den hindrer Ham i at give Mode, 
eller i pvrigt angiver ved Msdet, at Han er behceftet med 
saadanne Fejl eller Svagheder, at Han formener sig ude af 
S tand til at forrette Tjeneste. I  saadanne Tilfcelde er det 
af Betydning saavel sor de vcernepligtige som sor de militcere 
Myndigheder, der skulle bedvinme de paagceldendes Tilstand, 
at de vcernepligtige, der angive Sygdom o. s. v., medbringe 
saadanne Oplysninger, navnlig Attester fra Lcege, Prcest 
eller Skolelcerer, affattede paa ovenncevnte Maade, eller 
Tingsvidne, som knnne vcere til Nytte ved Bedsmmelsen af 
ved^ommendes Tjenstdygtighed og derved afkorte den Tid, 
der medgaar inden Grundlaget sor denne Bedömmelse kan 
tilvejebringes.

Det vil derfor vcere ynsteligt, at de vcernepligtige saavel 
som de Perforier, der scerlig faa Lejlighed til at udstede saa-

4*



1 8 9 6 . 7 8 Skr. ang. ct Barns Daab.

24. L1artL. banne Attester, navnlig Lcvger, Prcvster og Skolelcerere, blive
bekendte med de ovennccvnte Krav, og man flal i den An- 
ledning anmode D 'H rr. Udflrivningschefer, Lcegdsforstandere 
og Lcegdsmcend om, hvor Lejlighed gives, at vejlede ved- 
kommende i den ommeldte Netning.

25. N»rts. Jnstitsmin. Skr. (til Ministeriet for Kirke-
og Undervisningsvcesenet) ang., at Faderen ikke 
er berettiget til at modsirtte sig sit Barns Daab 
i  Folkckirken cfter Hustrncns Dnske, sordi Han 
ester LEgteskabets Judgaaelse er udtraadt af Folke- 
kirken.

I  Anledning af det med Bilag hoslagte Audragende, 
hvori Sogneprcest her af Staden foresporger, hvor-
ledes Han vil have at sorholde sig med Hensyn til, at eanä. 
zur. ^ . ,  der i Foraaret 1895 er overgaaet til den romerfl- 
katolfle Trosbekendelse, pnfler det B arn, som Hans Hustru i 
den ncrrmeste Fremtid forventes at ville fode Ham, optaget 
i den romerfl-katolfle Kirke, medens Hustruen, der er for- 
bleven i Folkekirken, onfler Barnet dobt og optaget i denne, 
ttl hvilken ogsaa Manden horte, da de i 1877 indgik ALgte- 
flab, har Kirke- og Undervisningsministeriet i Skrivelse af
13. d. M. begcert sig Institsministeriets Atringer meddelte 
om, hvor vidt der maatte findes noget at erindre imod, at 
det tilkendcgives Audrageren, at Faderen til bemeldte B arn 
ikke er berettiget til at modscette sig sit B arns Daab i 
Folkekirken, og at det offentlige i Tilfcelde af Vcvgring fra 
Hans Eide ved at tillade denne vil yde Moderen sin Bistand 
i saa Henseende.

Foranlediget heraf flal man meddele, at Justitsministeriet 
intet sinder at erindre imod, at Foresporgselen besvares, som 
af velbemeldte Ministerium foreflaaet.



Ncs. om anatomiskDisscktiou v. lcrgcvidcnsk. EmbcdSckSamcn. 7 9  1 8 9 6 .

Kgl. Nesol. ang. anatomisk Dissektion ved WN-u-ts, 
loegevidenfkabelig Embedseksamen.*)

P aa  derom af Kirke- og Undervisningsministeriet ned- 
lagt allerunderdanigst Forestilling har det behaget Hans 
Majestcet Köngen allernaadigst at bifalde,

a t  Prpven i anatomifl Dissektion ved lcegevidenflabelig 
Embedseksamen indtil videre bortfalder, samt

a t det fremtidigt, fprste Gang ved Vintereksamen 1896 
—97, fordres som Betiugelse for at indstille sig til lcege
videnflabelig Embedseksamens 1. Del, at vedkommende ved 
Attest fra den paagceldende Leerer godtgvr at have deltaget 
i Dissektionssvelserne i Overensstemmelse med den for disse 
Dvelser gceldende Undervisningsordning.

Justitsmin. Skr. (til Amtmcmden oder Kjo-26.U»rt8. 
benhavns Amt) ang. Berettigelsen as eu Faders 
Boegring ved at meddele Samtykke til Hans Dat- 
ters LEgteskab.

I  det med Hr. Kammerherrens Skrivelse af 18. d. M. 
hertil indsendte Andragende har af Kpbstad
besvceret sig over, at Birkedommeren i 17. 17. Birk har 
ncegtet at tilsidescette 17. 17.'s Vcegring ved at meddele S am 
tykke til, at Hans Datter, der er ftdt den 6. December 
1876, indgaar Mgteflab med Andrageren, hvilken Vcegring 
Han begrunder paa, at Andrageren uden Hans Vidende og 
Villie har taget Hans Datter med sig og samlevet med hende, 
medens Han ikke har noget bestemt at udscette paa Andrageren 
og ikke i ovrigt veed noget ufordelagtigt om Ham.

Foranlediget heraf flal man meddele, at den af Faderen 
anfprte Grund for Hans Vcegring ikke findes tilstrcekkelig, og 
at saaledes Faderens Vcegring vil vcere at tilsidescette.

Se  Kirke- og Undervisningsmin. Skr. af 27.s.M . (nedenfor).



1 8 9 6 . 8 0  L. om Vcdcrlmi for Kontorildgiftcr til Amtmand.

2 6 .U art8 . Lov om Foraudriuger i  Loden as 4. J u l i  
Nr. 32 1863 om Told- og Skibsafgifterne«'). (Finans- 

ministcriet.)
Jndm . Sam l. pa§. 505.

26. N art8 . Lov om Vederlag for Kontorudgifter til Amt- 
Nr. 34. mandsembederue. (Jndenrigslninisteriet.)

Vi C h r i s t i a n  den N ie n d e ,  osv. G. v.: Rigs- 
dagen har vedtaget og Vi ved Vort Samthkke stadfcestet 
folgende Lov:

Vederlaget for Kontorudgifter ved efterncevnte Embeder 
fastscrtted fra den 1. April 1896 til folgende Belob aarlig': 
til Embedet sour Amtmand over Kjobeuhavns Amt. 7,300 Kr.

— — Amtmand over Frederiksborg Amt 4,350 —
— — Amtmand over Holbcek A m t------  4,300 —
— — Amtmand over S oro  A m t............. 5,020 —
— — Amtmand over Prcesto A m t------  4,700 —
— — Amtmand over Bornholms Amt. 2,510 —
— — Amtmand over Maribo A m t____  4,650 —
— — Amtmand over Odense A m t____ 5,600 —
— — Amtmand over Svendborg A m t. 4,900 —
— — Amtmand over Hjorring A m t.. .  4,100 —
— — Amtmand over Tisted A m t ..........  3,700 —
— — Amtmand over Aalborg Amt . . .  4,600 —
— — Amtmand over Viborg A m t____  3,950 —
— — Amtmand over Nanders Amt . . .  4,244 —
— — Amtmand over Aarhus A m t------  5,250 —
— — Amtmand over Vejle A m t.............  4,330 —
— — Amtmand over Ningkobing Amt. 4,550 —
— — Amtmand over Ribe A m t.............  4,650 —

S e Bekeudtgorelse af 27de s. M. (nedenfor).



Kirke- og Undervisuingsmin. Skr. ( t il Kon-27.Nart8 
sistoriurn) ang. Karakterberegningen ved loegeviden- 
skabelig Embedseksarnen.

I  Forbindelse med foranstaaende allerhvjeste Resolution 
af 25. M arts d. A. har Ministeriet bifaldet, at Karakter
beregningen ved lcegevidenskabelig Embedseksamen cendres 
saaledes, at Hovedkarakteren for de stnderende, som uden at 
have aflagt Prpve i Dissektion fuldende den lcrgevidenskabe- 
lige Embedseksamen, beregnes saaledes, at der for at opnaa 
nedenstaaende Hovedkarakterer fordreS miudst vedfvjede Points- 
antal:
for at opnaa l E ä a d i l i s  prss eeteriZ 141^X 15 eller 217^/2 

Points,
(i Stedet for, som nu, 1 41 /2 X I 6  eller 232 Points), 

for at opnaa lE clad i1 i8  101/2X15 eller 1571 /2  Points,
(i Stedet for, som nu, KN/2 X I 6  eller 168 Points), 

for at opnaa H and illanäLdilis xrimi § radu 8 61/2X15 
eller 971/2  Points,

(i Stedet for, som nu, 61/2 X I 6  eller 104 Points), 
og for at bestaa Eksamen (med L an d  111kuida.diN8 8 6 eundi 

§ raäu 8) mindst et Pointsantal af 13-s-5x13  eller 
87 Points,

(i Stedet for, som nu, 13-s-5x14  eller 83 Points).

Bckendtgorelse ang. en Forandring i Toldaf-27.N art8  
giften for Stenkul, Kokes og Cinders. (Genera l- 33. 

direktoratet for Skatlevcesenet.)
Jfvlge Lov af 26. M arts d. A. om Forandringcr i 

Loven af 4. Ju l i  1863 om Told- og Skibsafgisterne op- 
hceves fra 1. April d. A. at regne Bestemmelsen i § 1 
Lpbe-Nr. 127 i Lov af 4. J u l i  1863 om Fortoldningen 
af Stenkul, og Tolden for Stenkul, Kokes og Cinders bliver 
fremtidig:

Skr. om Karaktcrbcregn. v. lcegcvidcusk. EmbcdsckSamcn. 8 1  1 8 9 6 .



27. N arts. Ä. naar Bcegten kan opgives efter na'rmere af Toldbe- 
styrelsen foreskrevne Regler:
1 ) Stenkul....................................  100 P d .: 4,5  Dre.
2) Kokes og C inders..................  100 — 7 ,5 —

d. i andet Fald:
1 ) S tenkul..............1 Tonde (L 176 Potter): 14 ,5 Dre^
2 ) Kokes og Cinders 1 — (ä.176 — ): 12 ,5 —

Kreditoplag. Tilskrivning. Fraskrivmilg.

Stenkul, Kokes og C inders.. 30,000 Pd. 7,000 Pd.

1 8 9 6 . 8 2  B. anq. Foraiidriilg i ToldnflMcn for Kul.

Som  Folge af den vcd Loven indtrcrdende Forandring 
i Toldafgiften for Stenkul, Kokes og Cinders vil der den 
1 . April d. A. blive foretaget Eftersyn hos de Kreditoplags- 
havere, der have disse B arer paa Oplag. De paagceldende 
Kreditoplagshavere ville derfor have den 31 . M a r t s  d. A. 
at indlevere til vedkommende Toldkammer Generalforklaring 
for Jan u a r Kvartal d. A., for saa vidt angaar Position 
Nr. 127, hvorhos den Beholdning, der overfores til April 
Kvartal i Generalforklaringen maa opfores scerflilt for: 
1) Stenkul og 2) Kokes og Cinders, hvorved dog bemcerkes, 
at Kokes og Cinders, der ifolge specielle Bevillinger kunne 
forevises som Beholdning for Stenkul i et vist Forhold, frem
deles indtil videre ville vcere at behandle som Stenkul efter 
de hidtil gceldende Regler.

I  Henhold til Bestemmelsen i Lovens § 1 . n. fastscettes 
herved folgende Regler for Fortoldning af Stenkul, Kokes 
og Cinders:

a) V ed sovcerts J n d f o r s e l .

Kullenes Art og Vcegt angives saavel i Skipperens 
Generalangivelse som i Specialangivelsen. Ved Skibets Jnd- 
klarering fremla'gges for Negilftabsforeren Ladningspapirer



B. ang. Forcmdriiig i Toldafgiftcn for Kul. 8 3  1 8 9 6 .

(Konnossement, Certeparti ellcr Manifest), som beviseNigtig-27.IVIa.rt8. 
Heden af den stete Angivelse, hvorhos Importieren i samme 
Djerned for Toldopsynet sremlccgger sin Regning (Faktura).
Ladningen kan angives i fremmed Vcegt, t. Eks. i engelfle 
Vccgt-Tons ä. 2,032 Pd., i franste og belgiste Va'gt-Tons 
L 1,000 Kilogram — 2,000 Pd. eller i anden bekendt Lcegt.

Finder Toldopsynet efter samtlige foreliggende Omstcen- 
digheder intet at erindre mod Angivelsens Nigtighed, langes 
den angivne Bcegt til Grund for Afgiftsberegningen.

I  alle andre Tilfcrlde t. Eks.:
n a a r  Toldopsynet efter samtlige foreliggende Omstcen- 

digheder har gründet Anledning til at formode, at den i 
Generalangivelsen og Specialangivelsen angivne Vcegt ikke 
er rigtig.

n a a r  Ladningspapirerne og Fakturaen, hvorefter Skibs- 
ftreren og Ladningsmodtageren flulle angive og dokumentere 
Ladningens Vcegt henholdsvis i den indgaaende Generalan- 
givelse og Specialangivelsen, ikke foreligge ved disse Doku- 
menters Udfcerdigelse.

n a a r  kun en Del af den indbragte Ladning losses, o. s. v.
bliver Ladningen at udmaale i Tvnder som hidtil (jfr.

§ 59 i Lov af 4. Ju li  1863) og at toldberigtige herefter, 
eventuelt at tilstrive Kreditoplaget efter Forholdet 3222/g Pd.
Pr. Tvnde Stenkul og 1662/g Pd- Pr. Tvnde Kokes eller 
Cinders, medmindre Ladningsmodtageren erklcerer sig villig 
til paa sin Bekostning at lade Voegten specielt optage under 
Udlosningen ved autoriserede Bejere eller, hvor saadanne ikke 
findes, ved andre paalidelige Mcrnd under Toldopsynets 
Kontrol.

Naar et Skib efter i Udlandet at have indtaget Ladning 
af Autoriteterne dersteds beordres til at gcnoplosse en Del 
af Ladningen, fordi Skibet anseS for overlastet, eller naar 
et Skib Paa Grnnd af Havari, Grundstpdning eller anden 
Ssstade har maattct käste en Del af Ladningen over Bord,



27.N ait8 . i hvilke Tilfcelde Ladniugspapirer og Faktura kunne udvise 
et stvrre Kvantum, end der virkelig indehaves, forholdes paa 
samme Maade, medmindre Klarereren foretrcckker at fortolde 
efter Ladningspapirernes fulde Udvisende.

Har en Ladning vceret angivet til Berigtigelse efter 
LadningSpapirers og Fakturas Paalydende, men denne An- 
givelse ikke antages af Toldopsynet, sordi den D nncs at 
vcere urigtig, og Berigtigelsen som Fplge heraf foregaar paa 
Grundlag af det udmaalte Tvndetal, er Toldopsynet beret- 
tiget til at fordre Prvvevejning foretaget af et saa stört Antal 
Tender, at det herved kan kanstateres, om der har foreligget 
en strafbar Urigtighed og da i hvilket Omfang, med mindre 
Jm porwren foretrM 'er Paa sin Bekostning at lade hele Lad- 
ningen under Udlosningen specielt opveje af autoriserede 
Vejere eller, hvor saadanne ikke findes, ved andre Paalidelige 
Mcrnd under Toldkontrol.

I  Omladningstilfalde forholdes saaledes:
N aar af en indbragt Ladning, der er angivet til Be- 

rigtigelse efter Vccgt under Forhold, hvor speciel Opvejning 
kan undlades, en Del omlades direkte i andet Skib til uden- 
rigs Plads, fordres som Betingelse for, at det omladede kan 
fradrages i det til Toldberigtigelse angivne Kvantum, at det 
omladede Kvantum specielt opvejes. Saafrem t Opvejning 
undladeS, bliver Tolden at opkrceve af hele den angivne 
Ladning uden Fradrag for det omladede.

Berigtiges Ladningen derimod efter speciel Opvejning 
eller Udmaaling, kan det overlades til Ladningsmodtageren 
selv at vcelgc Maaden, hvorpaa Han snfler det omladede 
Kvantum bestemt, idet dettes Stprrelse bliver uden Jnd- 
flydelse paa Toldafgifterne af det ilandlossede.

I)) Ved la n d v c e r ts  J n d f p r s e l  ( f ra  U d la n d e t  e l l e r  
K jv b e n h a v n s  F r ih a v n ) .

Forlanges Fortoldning efter Vcegt, angivcs VarerneS

1 8 9 6 . 8 4  V. aiicj. Forandrükq i Tvldnfgiftcn for Kul.



Vcegt af Jmportvrcn i Specialangivelsen, og, for saa vidt 27.N art8. 
Toldopsynet efter saintlige foreliggende Omstcendigheder mener 
med tilstrcekkelig Sikkerhed at kunne D n n e , at Vcegten er 
rigtig angivet, t. Eks. ved at sammenholde Angivelsen med 
Fragtbrev, Faktura eller lignende, kan Toldopsynet tillade, 
at Toldberigtigelsen foregaar paa Grundlag af denne An- 
givelse. Toldvcesenet er dog berettiget til at forlange, at 
Bcegten udfindcs enten ved Paa scedvanlig Maade at veje de 
beloessede Vogne og heri at fradrage selve Vognenes Bergt 
eller ved direkte Opvejning af Varerne.

V. ang. Foraudrinq of de uorskc 25-Orestykkcr. 8 5  1 8 9 6 .

Ved Udfprsel fra Kreditoplag til fremmed eller told- 
frit Sted st'al Angivelsen lyde Paa Varernes Va'gt med Til- 
fvjelse af Txmdemaalet til Vejledning for Toldopsynet til 
Bedpmmelse af Vcegtens Rigtighed. Toldopsynet er, naar 
det anser det fornpdent, berettiget til paa Udfvrerens Be- 
kostning at lade foretage Hel eller delvis Vejning af de til 
Udforsel angivne Kul, Kokes eller Cinders (cfr. Lov af 4.
Ju li  1863 § 59).

Bekeudtgorelse ang. en Forandring i Prcrget 30.iviart8. 
a f  de norske 25-§)restykker. (F in a n sm in is te r ie t ." )  Nr. 41.

Det ved kongelig norst Resolution af 5. M aj 1875, 
kundgjort ved Finansministeriets Bekendtgsrelse af 18. M aj 
1876, ^fastsatte Prceg for 25-§)restykker, der udrnöntes i 
Norge i Henhold til den under 16. Oktober 1875 afsluttede, 
ved Finansministeriets Bekendtgvrelse af 21. M arts 1876 
kundgjorte TillcegSkonvention mellem Danmark og Sverrig- 
Norge angaaende Norges Tiltrcedelse af Mpntkonventionen 
afM7. M aj 1873, er ved kongelig norfl Resolution af 27.
September 1895 forandret saaledes, at Prceget Herester er, 
som folger:



30.N3.rL8. A d v e rse n : Det norske Rigsvaaben i Midten, om- 
givet af en oventil aaben Egekrans, hvori indfiettet Hans 
Majestcet Köngen af Norge og Sverrigs kronede Navne- 
chiffer i angelsaksifl Skrift ved Vaabenets wende Sider, 
samt over Vaabenet Hans Majestcets Valgsprog: B ro d c r -  
fo lk e n e s  V e l.

R e v e rs e n : Et stört 25-Tal med Betegnelsen D r e  
under samme i Neversens Midte, omgivet af en oventil 
aaben Egekrans, hvorunder Aarstal og Msntmcerke.

3 v .N arts. Bekendtgsrelse ang. Jndlemmelse i verdslig 
Nr 41. H exende as nagle Arealer af Aalborg Lade- 

gaard, Budolfi Landsogn, under Aalborg Kpbstad.
(Jndenrigsministcriet.)

P aa  Jndenrigsministeriets derom nedlagte allerunder- 
danigste Forestilling har det under 30. d. M. behaget Hans 
Majestcet Köngen allernaadigst at bifalde:

at efterncrvnte, af Aalborg Ksbstads Markjorder om- 
sluttede Arealer, M atr. Nr. 3 d , 3 d f ,  3 d § ,  3 1)k, 3 d l, 
3 dm , 3dM , 3 e a ,  3 e d ,  3 e s , 3 ei, 3 ed, 3 ei, 3 e m , 
3 e 2 , 3eW , 3exk, 3 än , 3 ä e ,  3 ä ä ,  3 älr, 3 ä l  af Aal
borg Ladegaard, Budolfi Landsogn, fra den l. April d. A. 
at regne i verdslig Henseende indlemmeS under Aalborg 
Kvbstad, under hvilken de alt henhvre i gejstlig Henseende.

Der er derhos allernaadigst tilstaaet en Frist af 15 
Aar fra Jndlemmelsen at regne med Gennemfvrelsen af 
Kvbstadlovgivningend Byggeforskrifter med Hensyn til de 
Paa de indlemmede Grunde vcerende Bygninger, ligesom det 
endvidere er tilladt, at Bygningsafgiften af de paa de om- 
meldte Landgrunde ved Jndlemmelsen vcerende Bygninger, 
indtil Befidderfkifte foregaar, dog i intet Fald lcengere end 
til Udlobet af forncevnte Frist af 15 Aar, beregneö efter 
de for Landbygningerned Anscettelse til saadan Afgift gcel-

1 8 9 6 . 86  V. ang. Kobstads-Jndlcnunclsc.



Legat til Kjobenhavns Forstonidelsc. 8 7  1 8 9 ö .

dende Regler, hvorhos der for de paagceldende EjeiidommcS 30.N si ts. 
Vedkommende for et TidSrnm af 15 Aar sra Jndlcmmelscn 
er tilstaaet Lempelser i SundhedSvedtcegtens Bestemmelser 
om Svinehold.

Justitsmin Skr. (til Amtmanden oder Odense 30 N srts . 

Amt) ang., hvorvidt det er tillndt paa Damp- 
skibskedler i Siedet for de befalede 3 Provehaner ' 
at anbringe et Bandstandsglas, saaledes at der 
paa Kedlen bliver 2 saadanne.

............................ at det frcmsattc Spsrgsm aal maa bc-
svareS bena'gtcnde.

Kongl. Stadfcestelse paa Fnndats for „Froken 30.Ns.rts. 
M aria Hansens og Arkitekt, Frihcrre Theophilus 
Hansens Legat til Kjobenhavus Forskpnnelse".
(Jndcnrigsministcriet.)

Fundatsen er saalydende:

1. Legatet flal som et scerligt Legat vcere knyttet til 
„Foreningen til HovedstadenS Forstonnelse".

2. Legatets Formue, der ikke maa forbruges, bestaar 
af den af afdode Froken M aria Hansen ved testanientarisk 
Disposition af 17. Oktober 1894 til „Foreningen til Hoved- 
stadens Forftonnelse" testamenterede Kapital, hvilken Kapital 
paa Stiftet efter Froken M aria Hansen er udlagt til For- 
euingen i 15,000 Kr. 31/2 PCt.s Vstisternes Land-Kredit- 
kasse-Obligationer, 15,000 Kr. 31/2 PCt.s jyste Landejen- 
doms-Kreditforenings--Obligationer og 6,000 Kr. 31/2 PCt.s 
amortisable Statsobligationer, tilsammen 36,000 Kr. 31/2 

pCt.s Obligationer, samt 990 Kr. 44 Vre i Kontanter.
Formuen bestyres af Kjobenhavns Magistrat og skal



ZO.Narts. beständig vwre anbragt ester Neglerne for Anbringelsen af 
umyndiges Midler.

Kapitalregnflabet revideres ved den for Magistratens 
Legater anordnede Revision og decideres af Magistraten.

3. Renten af Kapitalen fkal vcere til Foreningens frie 
Naadighed og ved Forfaldstid udbetales af Magistraten til 
Foreningens Bestyrelse. Renten fkal, efterhaanden som der 
bliver Brng for den, anvendcd af Foreningen cntcn alene 
eller i Forbindelse med Foreningens Dvrige Jndtwgter til 
Anbringelse af Kunstvcerker eller Genstande af kunstnerisk 
dekorativ Karakter paa dertil egnede Stcder i Kjvbenhavn.

Jnd til der efterhaanden findes Anvendelse for Renten, 
gsres den frngtbringende ved Jndscettelse i Kjsbenhavns 
Sparekasse.

4. Negnskabet over Anvendelsen af Legatets Renter 
aflccgges aarligt af Bestyrelsen for „Foreningen til Hoved- 
stadens ForDnnelse" samtidigt og i Forbindelse med Regn- 
skabet over Anvendelsen af Foreningens xlvrige Midler.

Negnskabet revideres Paa samme Maade som Foreningens 
Svrige Neguflab. Der tilkommer ikke Magistraten noget 
Tilsyn med Anvendelsen af Legatets Renter eller nogen Re
vision af Foreningens Negnfkab Herover.

5. Dersom „Foreningen til Hovedstadens Forskxmnelse" 
ophceves eller vcesentlig foraudrer sit Formaal, overgaar 
Bestyrelsen af Legatet i det hele til Kjobenhavns Magistrat, 
saaledes at Renten da anvendes af Magistraten efter bedste 
S in n e n d e  til Anbringelse af Kunstvcerker eller Genstande 
af kunstnerisk dekorativ Karakter paa dertil egnede Steder i 
KMenhavn eller som Bidrag dertil.

Det bemcerkes udtrykkeligt, at det selvfolgelig ikke stal 
betragtes som en Ophcevelse af Foreningen, at den forandrer 
sit Navn. For saa vidt Magistraten og Foreningen ikke ere 
enige i, at en eventuel Forandring af Foreningens Formaal

1 8 9 6 . 8 8  Legat til Kjobenhavns Forsköimclse.



maa betragtes som vcrseutlig, afgvres Spvrgömaalet endeligt ZO.UartL. 
af Iudenrigsministeriet.

Foreningens Formaal er for Tiden i dens Love an- 
givet at vcere, at den stal virke til Forflvnnelse af Hoved- 
staden ved enhver efter Foreningens Evne passende Virk- 
somhed og scerligt derved, at Foreningen med Antori- 
teters eller andre vedkommendes Samtykke paa dertil 
egnede Steder anbringer Kunstvcerker eller Genstaude af 
dekorativ Karakter.

6. Tillceg til og Forandringer i ncervcerende Fundats 
kunne foretages af Bestyrelsen for „Foreningen til Hoved- 
stadenS ForDnnelse", men dog kun med Jndenrigsinini- 
steriets og Magistratenö Approbation.

Kjvbenhavn, den 11. M arts 1896.

Bestyrelsen for „Foreningen til Hovedstadens F orskvnnelse".
(Underflrifterne.)

Justitsmin. Skr. (til Ministeriet for Kirke-31.Nnts. 
og Undervisningsvcescnet) ang. Konfirmation af 
et i Folkekirken dobt Bar» efter dettes Vnske 
imod Forceldrenes Billie.

Ved med Skrivelse af 28. d. M . hertil at oversende et 
Andragende, hvori Sogneprcest for lis. Menigheder an
holder om Tilladelse til paa fsrstkommende 1. Sondag efter 
Paafle at konfirmere N., som er fvdt den 6. Jan u ar 
1882 og dvbt i Folkekirken den 5. Februar s. A., og som 
har deltaget i Konfirmationsforberedelsen fiden November 
s. A., uanset at Forceldrene, af hvilke Faderen er Katolik, 
have anmodet Andrageren om ikke at konfirmere Drengen 
og at ophvre med at uudervise Ham, da de agte at lade 
dereS Vorn undervise i den katolste Religion, medens det 
paagcrldendc Barn selv har erkläret for Sogneprcesten, at

Skr. ang. Kousirmatwll. 8 9  1 8 9 6 .



FinnnSlov.

30.LIa,i't.8. det er dets Lestemte Vnfle at forblive i den lutherste Kirke 
og at blive konstruieret til Paafle, har Kirke- og Uuder- 
visningsministeriet forespurgt, om der fra Justitsnünisteriets 
Side findes noget at erindre imod, at der svares, at For- 
celdrene ikke ere berettigede til at modscette sig, at deres i 
Folkekirken dobte S o n  overenssternmende med Hans eget 
Dnfle stedeS til Konfirmation, samt at der, hvis Forceldrene 
flulde ville lcegge Hindringer i Vejen for Opfyldelsen af 
Sonnend Dnfle, vil vcere at beflikke denne en Vcerge for, 
eventuelt med Bvrighedens Bistand, at foranstalte det for- 
nodne i denne Henseende.

Foranlediget heraf flal man meddele, at der ikke fra 
Justitsnünisteriets Side findes noget at erindre imod, at 
Sogneprcestens Jndstilling besvares som foranfort.

i. ^prii Bckendtgörelse om Forandring i Bekendt-
Nr. 35. gorelsc Nr. 198 af 90. Oktober 1894 om Om- 

scetniug af Havneafgisteu til Kjobeuhallns Havn 
af Skibe for Jndgaaeude i Udenrigsfart til en 
Bareafgift m- v. (Ministerict for offcntlige Ar- 
bejder.)

Jndm . Sciml. pÄA. 505.

1. Lpnl. Finanslov for Finansaarct fra 1. A pril 1896
Nr. 36. til 31. M arts 1 8 9 7 * ). (Finansministcriet.)

1 8 9 6 . 9 0

Medens Teksten, som scedvanlig i ncervcerende S äm 
ling, udeladeS, flal med Hensyn til Stoffets Ordning 
bemcerkes:

§§ 1— 7 som tidligere.
§ 8 (tidligere „Jndtcegten af Fcerperne") om- 

fatter „adflillige Jndtcegter", herunder som Nr. 12 
Jndtcegten af Fceroerne.



Lov om yderligere Forloengelse as Tidsrum- i  
met for den midlertidige Nedscettelse af Dlftatten. Nr. 37.
(Finansunnisteriet.)

Jndm. Samt. xa§. 506.

Lov om Amtsforvalternes Kontorhold m. m. i  ^xrii. 
(Finansunnisteriet.) Nr. 38.

Vi Christian den Niende,  osv. G. v.: Nigs- 
dagen har vedtaget og Bi ved Bort Samtykke stadfcestet 
folgende Lov:

1. Efterncevnte Amtsforvalterembeder tillcegges der 
folgende aarlige Belob i Godtgorelse for Kontorhold:

Aalborg Amtstue .................... ................ 3,850 Kr.
Aarhus —   2,700 —
Assens — .................    2,350 —
Bornholms —   1,750 —
Ebeltost —   1,900 -
Frederiksborg —   5,350 —
Hjorring —   3,600 —
Holbark —   3,200 -
Holstebro —   4,300 -
Kjobenhavns —     3,650 —
Maribo —   4,050 —
Moens —   900 —
Odense —    3,800 -
Prcesto Amts sjoellandfke Amtstue..............  4,850 —

L. om Amtsfvrvalterncs Kvatorhold. 91 .1896.

§§ 9—17 svarende til tidligere §§ 10— 18. 
§ 18. Ministeriet for offentlige Arbejder. 
§§ 19—29 som tidligere.



^ . ^ r i l .  Nanders Arntstne............................................ 3,050 Kr.
Nibe —   1,100 -
Noskildc —   2,050 —
Skanderborg —   3,250 —
Slagelse —   2,600 —
Svendborg —   3,300 —
Thisted —   3,300 —
Varde —    1,550 —
Vejle -    2,700 —
Viborg —   3,800 —
Skovkassereren i Esrom tillcegges der en

aarlig Kontorholdsgodtgorelse a f ............ 3,400 —

1 8 9 6 . 9 2  L. om Paünuui as Dampkedler.

2. I  Tilfoelde af Omlcegniug af Anttstnedistrikterne 
er Negeringen bemyndiget til, om fornödent, at omfordele 
de for de Paagceldende Amtstuer fastsatte Koutorholdsgodt- 
gklrelser.

3. Denne Lov trcvder i Kraft den 1. April 1896.

1. L M .  Lov om Pasningen af Dampkedler paa Land- 
Nr. SS. jorden. (Justitsmimstcriet.)

Jndm . Sam t. 506.

I .^ x r i l .  Lov om Forandring af de for Jndkaldelserue 
Nr. 44. ved Bornholms Vlrüning gleidende Bestemmclser.

(Krigsministeriet.)

Jndm . Sam l. xnx. 510.

i .^ p r i l .  Lov om Forandring i  Takster ved Prpvc af 
Nr. 4S. Dampkedler paa Landjorden. (Justitsministeriet.) 

Jndm . Sam l. xa.§. 511.



Lov om Kundgörelse af Love og Anordninger i.^xrii. 
paa Fcrrverne. (Justitsm in isteriet.) Nr 51.

Indm . Sam l. xa§. 512.

Lov om Forandring i Bestemmelserne om Af- i.^xrii. 
Holdelsen af Ting paa Fceroerne. (Ju stitsm in i- Nr. 52. 

steriet.)
V i C h r i s t i a n  den N i e n d e  o. s. v. G. v: Rigs- 

dagen har vedtaget og Vi vcd Bort Samtykke stadfaPet 
folgende Lov:

1. I  Stedet for de ordincere Ting i Torshavn, der 
have vcrret holdte den forste Sognedag i Maaneden, holdes 
sremtidig Ting sammesteds den forste og tredje Tirsdag  ̂
hver Maaned; dog bortfalde af disse Fjortendagsting dct 
forste Ting i Jan u a r Maaned og begge Tingene i Ju n i 
Maaned. De betragtes som ordincert Voerneting for Strom o,
Dstero, Vaago, Sando og Norderoernes Sysler.

I  Sudero Syssel holdes Ting fire Gange aarlig, en 
Gang i hvert Fjerdingaar med et Mellemrum af ikke under 
2 og ikke over 4 Maaneder.

2. De nuvcerende Vaar- og Hostting bortfalde. Dog 
skal der for Vaago, Sando og Norderoernes Sysler holdes 
Vaarting i M aj eller Ju n i Maaneder, saafremt der inden 
Udgangen af Februar Maaned for Sorenskriveren er fremsat 
Begcvring desangaaende, og Amtmanden derhos flonner, at 
der navnlig paa Grund af Tingsvidners Forelse eller des- 
lige er Aulcdning til Tings Afholdelse i Syslet.

Tiden, da disse Ting skulle holdes, fastscettes af Soren- 
flrivercn, der ligeledcs ved hvert Aars Vegyndelse bestemmer, 
til hvilke Tider de ordincere Ting paa Sudero i det paa- 
gcrldende Aar sknlle holdes. Tingtiderne blive betimelig at 
kundgore ved Kirkestcrvne og Bekendtgorelse i den til Op-

L. om Asholdclscn ns Tmg p. Fn'racrnc. 9 3  1 8 9 6 .



1 8 9 6 . 9 4  Tillcrg til L. om Tilsyii mcd Udvandrcrcs Befordring.

1. tagelse af offentlige Bekendtgorelser Paa Fceroerne autoriserede 
Avis.

3. De Fredlysningcr og Ophcevelser as saadanne, som 
i Henhold til de gceldende Bestemmelser flnlle ske ved Vaar- 
üngene, foretages fremtidig, for saa vidt angaar alle de 
Sysler, for hvilke Fjortendagstingene i Torshavn ere ordi- 
ncere Vcerneting, hvert Aar den forste NetSdag i August 
Maaned og for Suderos Vedkommende Paa hvert Aars 3. 
ordinäre Ting. Derhos bor i alle Sysler Sysselmanden 
aarlig paa Haus forste Omrejse ved Grandestcevne lyse Fred 
over de i Syslet beliggende Steder, der flnlle fredcs.

4. Forordning 30. M arts 1836 1 og 2 og Be-
kendtgorelse 30. Jan u a r 1864 ophceves.

De i ncevnte Forordnings § 7 givne Bestemmelser om 
fri Befordring og Maller for Sorenflriveren finde Anven- 
delse paa de af denne Lovs Forstrifter folgende Rejser.

5. Denne Lov trcrder i Kraft den 1. Jan u a r 1897.

I .^ x r i l .  Lov om Tillcrg til og Forandring i Lov' af 
14. Januar 1876 om Tilsyn med ttdvaudreres 
Befordring. (Ministcriet for Is la n d .)

V i C h r i s t i a n  den N i c n d e  o. s. v. G. v:  Altingct 
har vedtaget og Vi ved Bort Samtykke stadfcestct fol
gende Lov:

1. Ingen uden autoriserede Udvandringsageuter og 
deres befnldmcegtigede maa afslutte Kontrakter, mundtlige 
eller flriftlige, med Udvandrere om deres Befordring til 
fremmede Verdensdele eller paa nogen anden Maade have 
noget Erhverv i en saadan Befordrings Tarv. Ingen  maa 
ved usande Forestillinger hverve eller forsoge at hverve Ud- 
vandrere. Overtrcedelser af denne Paragrafs Bestemmelser 
straffes med Bsder fra 100 — 400 Kr. eller med Fcengsel.

2. Den det kongelige danfle Postdainpskib ved Lov af



Ncs. ang. cn Professorlonning. 9 5  1 8 9 6 .

14. Jan u a r 1876 § 7 ülstaaede Undtagclse fra Politiets 1. 
Kontrol ophcevcs.

3. Udvandrere maa ikke tageS om Bord i noget Skib 
til Befordring til Udlandet, forend Politimesteren paa det 
Sted, som Skibet forst anlober for at tage Udvandrere, dertil 
har meddelt flriftlig Tilladelse, hvilken Tilladelse ncerinere 
skal fastsoette det Antal Udvandrere. som Skibet maa mod- 
tage. Forinden saadan Tilladelse meddeles, flal Politi- 
mesteren paa den i Lov af 14. Ja n u a r 1876 § 7 foreskrevne 
Maade nndersoge, om Skibet er tjenligt til Befordring af 
Udvandrere.

4. I  den sidste Havn, hvorfra Skibet afgaar til Ud
landet, flal Stedets Politimester undersoge Udvandrernes 
Passagerbilletter og forvisse sig om, at deres Autal ikke er 
storre, end der paa det forste Anlobssted Var meddelt T il
ladelse til at modtage i Skibet. Samtidig er enhver Ud- 
vandrer Pligtig til at afgive til Politimesteren en flriftlig 
Attest fra Politimesteren i den Jurisdiktion eller Repstyreren 
i den Nep, hvor Han sidst havde Hjemsted, om at Lov Nr.
12 af 7. Februar 1890 ikke er til Hinder for Hans Afrejse, 
og at der i ovrigt ikke er nogen lovlig Hindring for Hans 
Udvandring. Skibsforeren og Ndvandringsagenten ere an- 
svarlige for, at alle Udvandrere i Skibet fremstille sig til 
den ommeldte Undersogelse saavel som til den i § 8 i Lov 
Nr. 3 af 14. Jan u a r 1876 paabudte La'geungersogelse. 
Overtrcedelser af Bestemmelserne i denne Paragraf straffes 
med Boder.

Kongl. Nesol. ang. Forandnng i den Profes- 7.^prii. 
soren i mkdicinsk Klinik tillagtc Louning. (Mini- 
steriet for Kirke og Undervisningsocesenet.)

Paa derom af Ministeriet for Kirke- og UndcrviSning«- 
vcesenct nedlagt allcrundcrdamgst Forestilling har det behaget 
HanS Majeskrt Köngen allernaadigst at bifaldc:



7. ^x ril. at allerhsjeste Resolution as 22. Jan u a r 1873") an- 
gaaende en ordnet Samvirken inellem Universitetet og det 
kongelige Frederiks Hospital til den lcegevidenflabelige 
Undervisnings Fremme m. v. forandres saaledes, at der 
fremtidig ikke tilstaas Professoren i medicinsk Klinik, der som 
saadan tillige er Overlcege vcd det kongelige Frederiks 
Hospital, Embedsbolig i Hospitalet, men derimod en aarlig 
Lsnning af 1,600 Kr. af Hospitalets Kasse.

7. Lxrii. Generaldirckt. for Skattev. Skr. ang., at Told- 
vcrsenet ikke har Ansvaret sor Ud- og Jndpak- 
»ingen paa Toldstederne, inen at det fremtidig 
vil btive paaset af Toldvcesenet, at Ud- og Jnd- 
pakningen fler forsvarligt. **)

I  Anledning af Besvcering fra en Pianofortefabrikant 
over den Maade, hvorpaa Toldvcesenet i N. behandlede 
til Ham ankommende Varer, idet Han anfsrte, at en til Ham 
fra P aris  ankommen Kasse med Tangenter og Mekanik til 
Pianoer af Toldvcesenet var beordret udpakket og Jndholdet 
derefter nedlagt lsst i Kassen tilligemed Hs og andet Jnd- 
pakningsmateriale, uden at det dog ved den videre T rans
port havde taget Skade, og at paa andre Pakker, f. Eks. 
med Strenge, Papiremballagen var revet itu, hvorved
Staalstrcnge künde r ü s te ................................

.................. at forsaavidUAndragerens Varer ved Jnd- og
Udpakningen ikke maatte vcere blevne behandlede rned det 
Hensyn, som efter deres Beflaffenhed knnde have vceret nsd- 
vcndigt eller snfleligt, kan Ansvaret derfor ikke paahvile 
Toldvcesenet, da Ud- og Jndpakningen, der ifslge Lov as

1 8 9 6 . 9 6  Skr. om Ausvcirct for Ud- og Iudpokningcn p. Toldstcdcrne.

") Findes optaget i Nealregister over Love og Neskripter 
m. m. 1660 1892, 1. Bind, Side 459.
Tidöskr. f. Toldv. 1896.
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4. Ju li  1863 § 59 i og for sig ikke er Toldvcesenets Sag, 7. ^p ril. 
i de omhandlede Tilfoelde er bleven foretaget af Portorerne 
ved 1 .̂ Jernbanestation, der efter Andragerens Begcering 
havde besorget Klareringen, ved hvilken Han ikke havde fundet 
Anledning lil at vcere tilstede, men at det for ovrigt frem- 
tidig af Toldvcesenet saavidt mulig vil blive paaset, at Ud- 
og Jndpakningen fler forsvarligt.

Kirke- og Undervisniugsmin. Skr. (til Biflop- s. Lpn!. 
Pen over Viborg Stift) ang. en 14-aarig, i 
Folkekirken dobt Drengs Konfirmation paa Hans 
egen Begoering imod Forcrldrenes Dnske*).

I  et med Deres Hojoervcerdigheds behagelige Skrivelse 
af 25. f. M . modtaget Andragende har Sogneprcesten for 

Menigheder anholdt om Tilladelse til paa forstkom
mende forste Sondag efter Paafle at konfirmere 1 .̂ som 
er fodt den 6. Jan u ar 1882 og dobt i Folkekirken den 5.
Februar s. A., og som har deltaget i Konfirmationsfor- 
beredelsen siden November f. A., uanset at Forceldrene, af 
hvilke Faderen er Katolik, have anmodet Andrageren om 
ikke at konfirmere Drengen og at ophore med at undervise 
Ham, da de agte at lade deres Born undervise i den katolske 
Religion, medens det paagcrldende Barn selv har erkläret 
for Sogneprcesten, at det er dets bestemte Dnfle at forblive 
i den lntherfle Kirke, og indstcendig har bedt om at maatte 
blive konfirmeret til Paafle.

Efter i Anledning heraf at have brevvekslet med Jn - 
stitsministeriet flulde Ministeriet tjenstlig melde til behagelig 
Efterretning og videre Bekendtgorelse, at Forceldrene ikke ere 
berettigede til at modscette sig, at deres forncevnte, i Folke-

Gejstlig Reflriptsamling 1896.

Syttende Hoefte. 5
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9. ^.pril. kirken dobte S o n  overensstemmende med Hans eget Dnfle 
stedes til Konfirmation i Folkekirken, samt at der, hvis For- 
celdrene flulde ville lcegge Hindringer i Vejen for Opfyldelsen 
as Sonnend Dnfle, vil vcere at beskikke denne en Vcerge for, 
eventuelt med DvrighedenS Bistand, at foranstalte det for- 
nodne i denne Henseende.

9. ^x ril. Kirke- og Undervisningsmiil. Skr. (til Bistop
pen oder Viborg Stift) ang. et i den romersk- 
katolfle Kirke dobt Barns Konfirmation i Folke
kirken i  Henhold til Moderens dertil efter Fa- 
derens Ddd meddelte Samtykke *).

I  Anledning af det med Deres Hojcervccrdighcds be- 
hagelige Skrivelse af 2. d. M. tilbagefulgte Andragende, 
hvori Prcesten ved den katolske Kirke i Nanders i
Anledning af, at Foreningen for Viborg S tifts forsomte 
B orn har auset sig for berettiget til at lade Enken N. öl.s 
celdste Son , der af Andrageren angives at vcere overgivet 
Foreningen af Moderen, konfirmere i Folkekirken, nagtet 
Barnet er dobt i den katolske Kirke og Forceldrene, af hvilke 
Faderen horte til Folkekirken, medens Moderen er Katolik, 
for Vielsen skulle have afgivet den Erklcering, at samtlige 
Born skulle dobes, opdrages og konfirmeres i den katolske 
Tro, har forespurgt om, hvorvidt bemeldte Forening er 
berettiget til at lade Born konfirmere i Folkekirken, samt 
hvorvidt vedkommende Prcest er berettiget til at foretage 
Konfirmationen, flulde man, hvad det foreliggende Tilfcelde 
angaar, tjenstlig melde til behagelig Efterretning og Bekendt- 
gorelse for den Prcest, der har sorberedt det ommeldte B arn 
til Konfirmation, at Ministeriet, da Faderen er dod og 
Moderen har samtykket i Barnets Konfirmation i Folke-

') Gejstlig Restriptsamling 1896.



kirken, herved i Henhold til Lov 13. April 1851 § 9 med- 9.^.xrL1. 
deler Tilladelse til, at den omhandlede sKonfirmation fore- 
tages.

M in. f. offentl. Arbejders Resol. ang. Bol- 10 ^prii. 
voerkspenge til Kjsbenhavns Havnekasse *).

Foranlediget ved en Antegnelsespost til et kjsbenhavnfl 
Havneoppebsrselskontors Regnflab om, at der i to Tilfoelde, 
hvor et Dampflib, beliggende ved Havnevcesenets Bolvoerk i 
N. 17. Distrikt, havde indladet bl. a. resp. 18 og 14 Locher 
Stenkul til SkibSbrug, omladede fra Pramme paa Skibets 
Iderside, ikke var beregnet Bolvcerkspenge herfor til Kjsbenhavns 
Havnekasse, idetBestuvningen af Kullene var fradraget den sam- 
lede Bestnvning for de under Anloeget ladede og lossede Barer.

..............................  at da ifslge Ministeriets Resolution
af 26. M arts 1895 ikkun Skibe, som indtage Kul til Skibs- 
brug fra Kulpladser i Frihavnen hersteds eller fra de 
Kjsbenhavns Havnevoesen tilhsrende Kulpladser i den her- 
voerende Toldhavn — for Tiden kun Kulptadserne paa Refs- 
halesen —, ere fritagne for at erlcegge Bolvoerkspenge af 
det Antal Locher, Kullene bestuve, burde der i de i Udsoet- 
telsen omhandlede Tilfcelde have vceret beregnet Bolvoerks
penge af de paagoeldende Partier Stenkul, og at som Fslge 
heraf Esterberigtigelse af Afgiften bsr finde Sted

Bekendtgsrelse ang. Regler for Sejladsen paa 10. ^xrii. 
Peblinge- og Sortedamssoerne. (Kjsbenhavns 
Poiitidirektör.)

I  Henhold til Anordning af 18. Februar 1887 § 25 
og Lov af 1 1 . Februar 1863 § 8 , Stykke 3, gives herved 
folgende midlertidige Regler for Sejladsen paa Peblinge- og 
Sortedamssoerne:

Nes. om Volvoerkspenge i Kjsbcnhavn. 9 9  1 8 9 6 .

*) Tidsfl. f. Toldv. 1896.



1 0 . 1 )  B a a d e , der d r iv e s  ved H jcelp a f  M ask in e r, 
flulle efter Solens Nedgang fore en Lanterne, der er saa- 
ledes indrettet, anbragt og flcermet, at den viser et ubrudt 
hvidt Lys ret forud, et ubrudt gront Lys fra 2  Streger fra 
ret forud til 2 Streger agtenfor Tvers om Styrbord og 
et ubrudt rodt Lys fra 2  Streger fra ret forud til 2  Streger 
agten for Tvers om Bagbord. Lyset flal kunne ses i en 
lusrk Nat med klar Luft i mindst 1,500 Aleus Asstand.

I  Stedet for en enkelt Lanterne kan bruges tre, en 
gron, en rod og en hvid, der vife Lyset paa samme Maade.

2 ) B a a d e , der d r iv e s  ved H jcelp af M a sk in e r , 
flulle iagttage fo lgende Regler for Sejladsen:

a) Komme de lige eller noesten lige mod Hinanden, saa- 
ledes at der kan opstaa Fare for Sammenstod, flulle 
de begge dreje til Styrbord, saaledes at de Passerehin
anden paa Bagbords Side.

d) Skcerer deres Kurser Hinanden, saaledes at der kan 
opstaa Fare for Sammenstod, flal den Baad, der har 
den anden paa Styrbords Side, gaa af Vejen ved at 
at gaa agtenom den anden Baad, og denne flal holde 
sin Kurs.

e) De flulle ubetinget gaa af Vejen for Sejlbaade og No- 
baade.

ä) Saasnart Sammenstod kan befrygtes, flal Baaden 
mindfle Fart eller om nodvendigt stoppe og bakke.

e) I  stcerk Taage eller andet meget usigtbart Vejr, samt 
naar de ncerme sig Aabningerne under Broerne, flulle 
Baadene gaa med moderat Fart og tilkendegive deres 
Ncervcerelse ved joevnlig at give tre Stod i en kräftig 
Flojte.

f) Passagen under Dronning Louises Bro flal altid fle 
gennem den Broaabning, der er lcengst om Styrbord 
for Baaden, naar den styres mod Broen. To Baade

1 8 9 6 . 1 0 0  Regler for Sejladsen Paa Pcblinge- og Sortedamssserne.



maa ikke samtidig passere under Fredensbro. Baadene 1 0 . 
flulle gaa ined langsom Fart gennem Broaabningerne.

3) S e j lb a a d e  og R o b a ad e  flulle iagttage folgende 
Regler:

rr.) De maa ikke foraudre Kurs, naar Baade, der gaa med 
Maflinkraft, ncerme sig, saaledes at der kan opstaa Fare 
for Sammenstod.

I)) Robaade flulle gaa af Vejen for Sejlbaade, i Reglen 
agten om dem.

e) Sejl- og Robaade flulle holde sig til den midterste Gen- 
nemsejlingsaabning i Dronning Louises Bro^).

Regler for Scjladsen. paa Pcdlmge- og Sortcdamssöernc. 1 0 1  1 8 0 6 .

-) Som  Supplement til ovenstaaende Bekendtgorelse med- 
deles her folgende af Kobenhavns Kommunalbestyrelse 
iM a j 1895 ved tag n eB etin g e lse r fo r  T il la d e ls e  
fo r  A k tiese lsk ab et „ S e jla d s e n  p a a  S o e r n e "  
t i l  F c e rg e fa r t  i P e b lin g e -  og S o r te d a m s -  
so e rn e  med B a a d e , d re v n e  a f E le k t r ic i te t .

1. Baadene, hvis Konstruktion, maflinelle In d - 
retning og Bemanding vil vcere at approbere af M a
gistraten, flulle drives ved Hjcelp af Elektricitet. 
Baadene flulle til enhver Tid arbejde uden S to j, og 
saavel under Gangen som under Ladningen maa de 
af Akkumulatorbatterierne udviklede Luftarter bortledeS 
saaledes, at de ikke foraarsage Ulemper for nogen 
eller frembyde Fare for Eksploston. Batterierne maa 
vcere saaledes konstruerede og indesluttede i Beholdere, 
at Syren, hvis saadan anvendes, ikke kan trcenge ud 
og befladige noget eller nogen.

2. Selflabet er pligtigt at sorge for, at der ved 
den samme givne Tilladelse ikke tilfores Peblinge- og 
Sortedamssoerne nogen som helft Urenlighed; der maa 
saaledes ikke fra Akkumulatorbatterierne ledes Luft
arter eller Vcedfler ned i Bandet, der maa ikke ud- 
kastes Band fra Afvadflning, Lastvand eller noget- 
somhelst andet Affald fra Baadene, men alt saadant 
flal omhyggeligt bceres i Land.

3. Dersom Selflabet eller dets Folk overtrcede 
de i § 2 indeholdte Bestemmelser, i hvilken Henseende 
Magistratens Skon er afgorende, betaler Selflabet til

5 *



1 8 9 6 . 1 0 2 Skr. ang. Bctaling til en Dyrloegc.

10. Lxrii. Justitsmin. Skr. (til Amtmanden oder Born
holms Amt) ang. Betalingen for cn Dyrloeges 
Medhjcrlp ved en af en Politimester soretagen

Vandvcerkets Shgekasse 1 . Gang en Bode af 20 Kr. 
og 2 . Gang en Bode af 100 Kr.; 3. Gang har det 
forbrudt den her givne Tilladelse, hvorhos Ansvar 
kan gores gceldende mod Vedkommende efter Lov af 
30. November 1857 om Befkyttelse af de til Kjoben- 
havns Vandvcesen hörende Bcerker, Anlceg og Be- 
holdere.

4. Selflabet forpligter sig til ved sine Folk at ad- 
vare Passagererne mod at käste noget overBord, som 
künde forurene Bandet, samt ved Opslag i Baadene 
og paa Anlcegsbroerne at göre Passagererne opmcerk- 
somme herpaa, og at de i modsat Fald kunne for- 
vente at blive straffede efter ovenncevnte Lov af 30. 
November 1857.

5. Baadene maa kun lcrgge an ved Selflabets 
Aulcegsbroer, hvis Antal, Plads, Konstruktion og hele 
Udstyrelse sorud stal approberes af Magistraten. I  
Gennemsejlingsaabningerne under Dronning Louises 
Bro flal Selflabet anbringe et passende Ledevcerk, 
som kan holde Baaden midt i Lobet. Ledevcerket, 
Anlcegsbroer og Fortojningsindretninger, der ligeledes 
ville vcere forud at approbere af Magistraten, skulle 
stedse af Selflabet holdes i god og forsvarlig Stand.

6 . Sejladsen paa Soerne maa kun foregaa 
efter bestemte af Magistraten sorud approberede Linier, 
og Selflabet er forpligtet til at overholde de Regler, 
som maatte blive fastsatte for denne Sejlads og for 
den nu paa Soerne stedfindende Baadfart, som agtes 
bibeholdt, eventuell udvidet. Svanerne i Soerne maa 
ikke forulempes, og det forbydes scerligt i Rugetiden 
at noerme stg til Rederne, saa at de rügende Svaner 
forstyrres.

7. L)nfler Selflabet at foretage Uddybning af 
Sobunden paa Visse Steder, flal det dertil indhente 
Vandinspektorens Tilladelse og rette sig efter de An- 
visninger, som denne maatte give det, ligesom S e l
flabet ogsaa maa finde sig i, at man forhojer eller 
formindfler Vandstanden i Soerne, soretager For-



Skr. cmg. Bctaling til en Dyrlcegc. 1 0 3  1 8 9 6 .

Udcnretsundersögelse i Anledning as en Anmel- 10 ^xrii. 
delse om begaaet Dyrplageri.

Ved med Skrivelse af 23. f. M. hertil at tilbagesende

andringer i Anlceg ved bisse eller afspoerrer den ene 
So fra den anden og lignende.

8 . Selflabet flal vcere forpligtet til, i det 
mindste i Tidsrummet fra 1 . Maj til 1 . November, 
at holde den her omtalte Fcergefart i stadig Gang.

Standses Fcergefarten i der ovenfor ncevnte Tidsrum, 
uden at bette flyldeS de i Z 7 omtalte, af Vandvcesenet 
eventuell trufne Foranstaltninger, en Maaned, eller 
finder den ikke regelmcessigt Sted, vil den her givne 
Tilladelse kunne tilbagekaldes.

9. Om Vinteren flal Sejladsen straks ophore, 
saasnart der begynder at banne sig I s  paa Soerne, 
og den maa ikke genoptages, forend Isen er fuld- 
stcendig optoet.

Baadene skulle fjernes fra Soerne om Vinteren.
1V. Taksten for Befordring med Baadene, An- 

tallet af Personer, som maa optages, samt andre 
Bestemmelser for Overholdelse af god Orden ved den 
hele Trafik ville, forsaavidt de ikke blive at sastscette 
af Politiet, vcere at godkende af Magistraten.

11. Selflabet flal, forinden Arbejderne soettes i 
Vcerk, indsende til Godkeudelse af Magistraten nsj- 
agtige Tegninger og Beflrivelse af Baadene, Ladnings- 
stationen ved Osterbro og Ledningen fra denne m. m., 
Ledevcerkerne, Anlcegsbroerne, Baadenes Ruter over 
Sserne, samt Oplysninger om, hvor Baadene skulle 
opbevares om Vinteren.

I  Beflrivelsen af Baadene flal bered Bemanding 
angives, ligesom der flal m edfölge en Liste over Baa-« 
denes Inventar.

Naar Baadene ere byggede, og de ovrige Anlceg 
ere fcerdige, flal Selflabet, forinden Fcergefarten kan 
paabegyndes, erhverve Magistratens Godkendelse af, 
at Materiellet og dets Betjening er tilfredsstillende.

12. For Tilladelsen betaler Selflabet til Kj-- 
benhavns Kommune en aarlig Afgift, der for hvert 
af de forste 10 Aar bestemmes til 1,000 Kr., og for 
hvert folgende T iaar fastscettes af Kommunalbestyrel-



10. et Aridragende, hvori Dyrlcege N. N. besvcerer sig over, at 
Amtet har vcegret sig ved at anvise til Udbetaling af Amts- 
repartitionsfonden Belobet af en af Ham indgiven Negning 
paa Diceter og Befordringsgodtgorelse for en af Ham den

1 8 9 6 . 1 0 4  Skr. cmg. Betaling til en Dyrlcege.

sen, efter at der forinden er givet Selflabet Lejlighed 
til at udtale sig.

Afgisten, der erlcegges Pr. Kalenderaar, indbe- 
tales forud i Kommunens Kasse inden hvert Aars 
1 . Februar og forste Gang, forinden Farten overens- 
stemmende med § 13 tager sin Begyndelse, for hele 
det paagceldende Kalenderaar.

13. Den her givne Tilladelse gcelder for et 
Tidsrum  af 30 Aar, fra den Dag at regne, da den 
forste Baad soettes i Fart, og Kommunalbestyrelsen 
vil i dette Tidsrum vel give Tilladelser til Baadehold 
som tidligere, evcntuelt ogsaa Tilladelse til Udlejning 
af Robaade, Sejlbaade o. L., men den vil ikke med- 
dele andre Ret til Fcrrgefart med maflinel Kraft, og 
den vil Heller ikke meddele Ret til Foergefart med 
Robaade paa Linier, som Selflabet befarer. Tilladel- 
sen flal ikke kunne scelges eller overdrages til andre 
uden Magistratens Samtykke. Dersom Foretagendet 
ikke inden 1 Aar fra Tilladelsens Dato at regne er 
sat i Gang, er Tilladelsen bortfalden.

14. T il Sikkerhed for, at Selflabet overholder 
disse Bestemmelser, og at der ikke paafores Sserne 
eller deres Bredder nogen Skade, flal det stille et 
Depositum paa 2,000 Kr. kontant eller i let realisable 
paa Jhcendehaveren lydende Bcerdipapirer. Forovrigt 
flal, forsaavidt andet ikke er bestemt, den her omhand- 
lede Tilladelse bortfalde, saasnart Selflabet i en eller 
anden Henseende ikke opfylder sine Forpligtelser i Hen- 
hold til disse Betingelser, ligesom Tilladelsen bort- 
falder og Forandringer i den kunne foretages, naar 
Kommunalbestyrelsen af kommunale eller andre offent- 
lige Hensyn maatte anse det for nodvendigt, og S e l
flabet har i saa Fald intet Krav paa Erstatning.

15. I  Tilfcelde af Tilladelsens Ophor i Henhold 
til disse Beüngelsers §§ 3, 8 , 13 og 14 er Selflabet 
forpligtet til, saafremt dette forlangeS af Magistralen, 
at borttage Broerne, Ledevcerkerne m. m. og i det



V. ang. Stempelmcerker. 1 0 5  1 8 9 6 .

9. Februar 1894 efter Anmodning af Politimesteren i N. N. 1 0 .
Herred i Anledning af en indkomrnen Anmeldelse om be- 
gaaet Dyrplageri foretagen Undersogelse, har Hr. Amtmanden 
udtalt, al den omhandlede Regning indkom til Amtet, uden 
at der for samme forelaa eller vilde komme til at foreligge 
nogen i Anledning af den stete Anmeldelse om Overtrcedelse 
af Straffelovens § 297 indledet offentlig Undersogelse, og at 
formentlig i Tilfcelde, hvor Politimesteren saaledes lader det 
forblive ved en Udenretsunderssgelse, Betalingen for den 
Medhjcelp, Han benytter udenfor de Ham til Raadighed 
staaende Politifunktioncerer, maa vcere Amtsrepartitions- 
sonden uvedkommende.

Foranlediget heraf flal man meddele, at den omhandlede 
Udgift efter Justitsministeriets Mening rettelig paahviler 
Amtsrepartitionsfonden.

Bekendtgörelse ang. Stempelm«rkers Benyt-10. Lxrii. 
telse til, Beksler, der lyde paa at indfries af Nr. 46. 
Vekseludstederen selv (egne Beksler). General- 
direktoratet for Skattevcesenet.)

Jndm . Sam t. 513.

Bekendtgörelse ang. Dodsattester ved Selvmord 11 x̂rii. 
eller anden ved ulykkelig Hocndelsc indtmffen N r. 47. 

pludselig Död. (Justitsmlnisteriet.)
Jndm- Säm ling 514.

hele bringe alt i den oprindelige Stand efter Magi- 
stratens ncermere Bestemmelser.

16. Stempelafgift og andre mulige Omkost- 
ninger ved Tilladelsens Udstedelse betales af Selstabet.

17. I  Tilfcelde af Tvist om Forstaaelsen af 
ncervcerende Tilladelse er Selstabet underkastet Magi- 
stratenö Fortolkning.



1 2 Bekendtgörelse ang. Forbud mod Udlevering 
Nr. 48. fra Mejericr og Moelkehandler af Mcclk, Kcerne- 

mcelk og Balle, der ikke har virret opvarmet til 
miiidst 70  Grader Rsanmur. (Jndcn rig sm in i- 
steriet.)

Jndm . Sam l. 11N0'. 516.

1 8 9 6 . 1 0 6  B. om Tiltrccdclse af Tclcgraskonventioncn.

13. Hxril. Bekendtgürelse ang. Tiltrcrdelse til den under 
Nr. 4S. 2 ^ 0  J u l i  18 75 i St. Petersborg affluttcde inter

nationale Telegrafkonventton. (M in is tc r ic t for 
offentligc Arbcjder.)

I  Forbindelse med Bekendtgorelse af 9. f. M . bringes 
det herved til almindelig Kundstab, at den franste Republik 
har tiltraadt den under 22/ ^  Ju li 1875 i S t. Petersborg 
assluttede internationale Telegrafkonvention, for saa vidt 
angaar den franste Koloni NyKaledonien.

14.L.M. Kougl. Resol., hvorved det paa Ju stitsm in i- 
steriets derom nedlagte allerunderd. Forestilling  
har behaget H s. M a j.  Köngen a lle in , at bifalde, 
at Tingstedet for Suderp Syssel paa Fccrverue 
fra  1. Ja n u a r  1897 at regne flyttes fra D rde - 
vig t i l  Tveraa.

14. .̂xi-il. Kirke- og Undervisningsmin. Skr. (t il en A in t- 
mand) ang., hvorvidt der ifolge Lov 2. Februar 
1866 künde fordres Affkrifter af Erkoeringer over 
et af Menighedsmedlemmcr indgivet Andragende 
om at «matte faa en anden Proest eller i  hvert



Fald om, at det maatte paalirgges den paagcrl-14. 
dende Sogneprcest at holde Kappellan*).

............................  at da det ovenommeldte Andragende
ikke ses at angaa nogen Andragerne vedkommende Sag, kan 
Loven af 2. Februar 1866 ikke anses for at vcere anvendelig 
i ncervcerende Tilfcelde.

Justitsmin. Cirk. (til samtlige Politimestre) 16. Liuii. 
ang. Jndberetninger til Laboratoriet for Statens 
Underssgelse af Levnedsmidler om Sagernes Ud- 
fald, naar Laboratoriet har paatalt Befkaffenheden 
af undersvgte Levnedsmidler.

P aa  jdertil given Anledning skal man herved anmode 
D 'H rr. Politimestre om i de Tilfcelde, hvor Laboratoriet for 
S ta tens Underssgelse af Levnedsmidler har paatalt Bestaffen
heden af de til Underssgelse indseudte Levnedsmidler, at ville 
meddele Laboratoriet, hvor vidt der i Anledning heraf er 
foretaget videre, og i bekroeftende Fald i HovedtraMene, hvad 
der maatte vcere oplyst ved den stedfundne Undersklgelse, samt 
det endelige Udfald af de i saadan Anledning anlagte Säger.

Kirke- og Undervisningsmin. Skr. (til Skole- 20. ^pril. 
direktionen for Lunde m. fl. Herreder) ang. 
Fremgangsmaaden over for et Medlem af en 
Skolekommission, der havde udvist pligtstridigt 
Forhold *).

.......................at Ministeriet maa holde for, at den ved
Anordningen f. L. af 29. J u l i  1814 § 40 Skoledirektionerne 
tillagte Net til at mulktere Skolekommissionens Medlemmer 
er gceldende en dnu ,.........................................................................

Cirk. om Undersögelse af Levnedsmidler. 1 0 7  1 8 9 6 .

' )̂ Gejstlig Restriptsamling.



20. Generaldirekt, f. Skattev. Skr. ( t il O verto ld - 
inspekloraterne), hvorved Generaldirektoratet i 
Forbindelse med Bestemmelserne i Bekendtgorelse 
af 27. M a r ts  d. A . anmoder Overtoldinspek- 
toralerne om at indflcerpe Toldstederne, at de 
Oplysninger, som Toldstedernes Personale gennem 
de fremlagte Fak lu raer maatte erholde om ved- 
kommende Jm portf)rs Forretn ingsfo rho ld , ville 
voere at hemmeligholde fo r alle vedkommende*).

21. ̂ xrN. Bekendtgdrelse ang. Foranstaltninger mod 
Nr. 54. Mund- og Klovesyge. (Jndenrigsministeriet.)

Da der er forekommet Tilfoelde af Mund- og Klove
syge i S o rs  Amt, bestemmes i Henhold ü l Lov af 25. 
Februar 1876 angaaende Forholdsregler vedrprende Ud- 
fprslen af Husdyr og Lov af 14. April 1893 om smitsomme 
Sygdomme hos Husdyrene herved folgende

F ra  Derne Sjcelland, Amager og Saltholm forbydes 
indtil videre al Udftrsel af levende Kvceg, Faar, Geder og 
Svin  saavel til den övrige Del af Landet som til Udlandet.

F ra  samtlige Der forbydes indtil videre al Overfsrsel 
af de ncevnte Dyr til Jylland.

Denne Auordning troeder straks i Kraft.

22. Lxril. Justitsmin. Cirk. (til samtlige Udstrivnings-
chefer, Loegdsforstandere, LcegdKmcend og M on - 
stringsbestyrere) ang. Deling af 5. Udskrivnings- 
kreds' 4 2 3 . Loegd.

Fra  1. Ju li 1896 bliver 5. Udskrivningskredses 423. 
Lcegd, Norre Tranders Sogn, delt i 2 Lcegder, nemlig:

1 8 9 6 . 1 0 8  V. om Foranstaltninger mod Mund- og Klovesyge.

*) Tidsflr. f. Toldv. 1896.



Cirk. ang. Frinoering. 1 0 9  1 8 9 6 .

Lcegd 423 a :  Norre Tranders Sogns ostlige S o g n e-2 2 . ^.pril. 
fogeddistrikt (Norre Tranders, O . Suudby og §). Uttrup).

Lcegd 423 d : Nprre Tranders Sogus vestlige Sogne- 
fogeddistrikt (Vejgaardskvarteret, D . Mariendal, Sohngaards- 
Holm, Rordal og Altona).

Jndenrigsmin. Cirk. ( t il samtlige Amtmcend) 22. 
ang. rettidig Jndsendelse af de de kommunale Be- 
styrelser paa Landet paahvilende Jndberetniuger 
om Af- og Tilgung as Perforier, som drive F ri-  
rurring.

Ved Jndenrigsministeriets Cirkulcere af 2 0 . Oktober 
1868 blev det i Henhold til Lov om Landkommunernes 
Styrelse m. v. af 6 . Ju l i  1867 § 30 paalagt Sogneraadene 
samt Bestyrelserne for de med Hensyn til Fattigvcefen under 
en Kobstad hörende Landdistrikter at meddele vedkommende 
Branddirektor en Fortegnelse oder samtlige Personer i Kom
munen, som drev „Frincering", samt derefter inden Udgangen 
af hvert Aars Jan u a r og Ju li  Maaneder en Fortegnelse oder 
de Afgange og Tilgange, som efter den foregaaende For- 
tegnelses Afgivelfe maatte have fundet Sted.

Da de Paagceldende halvaarlige Fortegnelser, angaaende 
hvis Affattelse ncermere Forskrifter indeholdes i Ministeriets 
Cirkuloere Nr. 120 af 1 . Oktober 1880 (jfr. Jndenrigs- 
ministerietS Skrivelse Nr. 17 af 20. Jan u ar 1881)*), ifolge 
derom fra Generaldirektoratet for Skattevcesenet modtagen 
Meddelelse for en stör Del ikke fremkomne i rette Tid, fkulde 
man tjenstliglt anmode D^Hrr. Amtmcend om at give de 
ncevnte kommunale Myndigheder fornyet Paalceg om at af- 
give de ommeldte halvaarlige Fortegnelser til vedkommende 
Branddirektor inden Udgangen af hvert Aars Jan u a r og 
Ju li  Maaneder.

*) S e  ncervcerende Säm lings 1 1 . Hcefte Side 2 .



2 2 . L pril. Kongl. Rcsol. ang. Kollekt til den kjoben- 
havnfke Kirkesags Fremme. (Ministeriet for 
Kirke- og Undervisningsveesenet.)

Indm . Sam l. 516.

22. ^pril. Kirke- og Undervisningsmin. Cirk. (til For- 
standerne for Statsfeminarierne og de anerkendte 
Privatsemmarier) ang. den afflnttende Prove for 
Leerere og Laererinder i Henhold til Lov af 30. 
M arts 1894.

Under Henvisning til Bekendtgorelse herfra af 8 . Ju n i 
1894*) finder Ministeriet Anledning til at meddele folgende 
til Jagttagelse ved Afholdelsen af den afflnttende Prove for 
Lcerere og Lcererinder i Henhold til Lov af 30. M arts 1894.

1 . Ved den flriftlige Prove i Danfk til Eksamens 
1 . Del, jfr. ovenncevnte Bekendtgorelse ß 4, Nr. 8 , vil det 
vcere Seminarielcereren i dette Fag, der dikterer. Af Skille- 
tegn dikteres kun Punttum ; Kolon, Änforselstegn og de 
ovrige Skilletegn maa ikke angives eller scerligt antydes af 
den dikterende.

I  Tilfcelde af, at der ved Proven iudstiller sig flere, end 
der kan rummes i eet Lokale, udvcelger Seminarieforstanderen 
en Snppleant blandt Seminariets ovrige Lcerere til i et 
andet Lokale Paa Seminariet at foretage Dikteringen for det 
overskydende Hold.

Diktatproven ledes af een — eventuelt af flere — af 
Censorernes Formand beskikket TilsynSmand. Denne paaser, 
at de for Dikteringen anordnede Regler noje overholdes. 
Den dikterende Leerer er Pligtig at rette sig ester den tilsyns- 
sorendes Forstrister i saa Henseende.

1 8 9 6 . H O  Cirk. ang. den afsluttende Prove for Leerere.

*) Findes optaget paa fit Sted i ncervcerende Sämling.



Ester Dikteringens Asslutning indrommes der Eleverne 22. ^.xril. 
10 Minutter til at genncmse det nedskrevne. Den tilstede 
vcerende Tilsynsmaud indsamler derefter Stilene, pakker, 
forsegler og afleverer dem til Seminarieforstanderen. Denne 
besorger dem straks afsendte til vedkommende Censor, der 
saaledes bedommer dem forst.

2. Denne sidstanforte Bestemmelse gcelder ogsaa de 
Adrige skriftlige Eksamensarbejder, med Undtagelse af Skrive- 
proverne, der forblive paa Seminariet og bedommes af Ten
sor ved Hans senere Ncrrvcerelse paa Seminariet.

3. Ved den mundtlige Prove fremsoetter ftrst Leereren 
sin Karakter, derefter Censor.

4. Naar der ved Sammenlcegning af Lcererens og 
Censors (Censorernes) Karakterer fremkommer andre Broker 
end Trediedele, oendreS de ül den ncermest liggende Tredie- 
del, eller, hvis Differencen er i/g, til den hojere liggende 
Trediedel.

Censor (Censorerne) og den eksaminerende Leerer kunne 
dog bestemme Fagkaratteren ved fri Forhandling og fcelles 
Skon, saa at Fastscettelsen af Karakteren ved Beregning kun 
benyttes, hvor Resultatet ikke kan vindeS ad ncevnte Vej.

5. Soerskilt Karakter for Form og Orden, jfr. oven- 
ncevnte Bekendtgorelse § 6 , 2. Stykke in üue, gives ved 
samtlige skriftlige Opgaver af vedkommende Faglcerer og 
Censor. Karaktererne givne af Seminarielcererne sammen- 
lcegges af Seminarieforstanderen og de af Censorerne givne 
Karakterer af Censorernes Formand, hvorefter denne eller 
en af Censorerne paa Hans Begne sammenlcegger de to 
saaledes srembragte Karakterer til een.

Med Hensyn til Karaktergivningen for Form og Orden 
bemcerkes, at Karakteren „ug" kun bor gives, hvor et fkrift- 
ligt Arbejde baade er fuldkomment frit for Rettelser, i enhver 
Henseende behandlet med tilsredSstillende Orden og desuden 
skrevet med en god Haandskrift. Hvor det sidste ikke er Til-

Cirk. ang. den affluttcndc Prove for Lcerere. 1 1 1  1 8 9 6 .



L. ang. Stempelafgift.

2 2 . fcrldet, men Arbejdet dog er lceseligt og nogenlunde omhygge- 
ligt behandlet, hvortil hprer, at de malematiske Besvarelser 
ere ledsagede af fornoden Tekst og saaledes ordnede, at 
Gangen i Behandlingen tydelig ses, kan Karakteren „mg" 
gives. . I  svrigt bor der tillcegges enhver selv mindre Mangel 
Vcrgt i nedgaaende Retning, saaledes at der endog, naar 
utilbprlig Sksdeslyshed er udvist, vil vcere Grund til at 
give negative Karakterer.

24. Bekendtgorelse ang. Udftrsel af Kvceg, Faar,
Nr. 55. Geber og S vin  til Udlandet. (Jndenrigsmini- 

steriet.)
Jndm . Sam l. 517.

24. L prii. Lov ang. Stempelafgiften af de af Frederiks- 
Nr. 56. berg Kommune for et Laan paa 3,000,000 Kr. 

ndstedte Obligationer. (Fmansministeriet.)
V i C h r i s t i a n  den N ie n d e , osv. G. v :  Rigs- 

dagen har vedtaget og Vi ved Dort Samtykke stadfcestet 
folgende Lov:

Frederiksberg Kommune bemyndiges til Paa ustemplet 
Papir at udstede Obligationer, lydende paa Ihcendehaveren 
eller paa Navn, for et Laan paa 3,000,000 Kr. til Kon- 
vertering af celdre Laan og Dcekning af Omkostningerne 
ved forflellige kommunale Foranstaltninger, imod at der af 
de Obligationer, som i Henhold hertil udstedes, under eet 
indbetales i Statskassen den lovbefalede Stempelafgift med 
i/o pCt.

Transport af de paa Navn lydende eller senere paa 
Navn noterede Obligationer kan ske ved Paategning uden 
Brug af Stempel.

1 8 9 6 . 1 1 2



L. om Tillcegsbevilling. 1 1 3  1 8 9 6 .

Lov om Tilloegsbevilling for Finansaaret fra 24. ^prii. 
1. Aprll 18 9 5 til 31. M arts 1896 »). (F i-  Nr. 57. 
ncmsministeriet.)

Lov om Jndfsdsrets Meddelelse. ( In d e n -24. ^xrii. 
rigsnnnisteriet.) Nr. 58.

B i C h r i s t ia n  den N ie n d e , osv. G. v.: Rigs- 
dagen har vedtaget og Vi ved Bort Samtykke stadfoestet 
folgende Lov:

Jndfodsret meddeles efterncrvnte:
1—253*-)...................................................... ,

saafremt de inden 1 Aar fra denne Lovs Jkrafttrcrden for 
Judenrigsministeren godtgore at vcere loste af deres tidligere 
undersaatlige eller statSborgerlige Forhold.

Endvidere meddeles Jndfodsret til:
254-277**)....................................................

Lov, hvorved Judenrigsministeren bemyndiges 24. ^x ril. 
til at stadfcrste LEndringer i de besinnende Kre- N r 59. 

foreningers Statutter. (Jndenrigsministeriet.)
Jndm. Sam l. 524.

Lov om Beskyttelse af Bandforsyningsanlceg. 24. ^xrii. 
(Jndenrigsrninisteriet.) Nr. 60.

Jndm. Sam l. xa§. 526.

*) Med Hensyn til Lodens Tekst henvises til „Lov- 
tidende".

**) Personernes Navne med Angivelse af Stilling, Hjem- 
sted og Fodested udelades her.



1 8 9 6 . 1 1 4 L. om Statsbancrnes Takster.

2 4 .L p ril. Lov om Forlcengelse af Lov af 1. April 
Nr. «1. it z g i om Fabrikation og Forhandling af M a r

garine m. m.*). (Jndenrigsministeriet.)
Jndm . Sam l. i>L .̂ 527.

2 4 .^ x r i i .  Lov om Statsbanernes Takster m. m. (J n -  
Nr. «2. denrigsministeriet.)

Jndm- Sam l. xng. 528.

24. ^p ril. Lov om Tilloeg til Lov Nr. 4 4  af 31. M arts  
Nr. «3. 1891 angaaende Anlocg af en Frihavn ved Kjv- 

benhavn m. m. (Ministcriet for offentlige Ar- 
bejder.)

Jndm . Sam l. pa.K. 562.

W.^prii. Kundgorelse ang. Stadfcestelse paa reviderede 
Nr. 27. Statntter for Kreditforcningen af Gmndejcre i  

dO anfke Dstifter*). (Jndenrigsministeriet.)
Kap. 1.

A lm in d e lig e  B e sten n n e lse r .

1. Foreningen, der har virket siden 1 1 . Decbr. 1851 
i Henhold til Statntter as 1 ., stadfcrstede 6 . December 1851, 
har til Formaal at yde Grundejere i Dstifterne Laan i deres 
Ejendomme til saa störe Belsb, som mod statutmcessig Sikker- 
hed kunne tilstaas, hvilke Laan forrentes og afdrages ved 
uforanderlige halvaarlige Jndbetalinger saaledes, at Afdragene 
stige i samme Grad som Renten synker (§ 24).

Medlem af Foreningen er enhver Ejer af Grundejendom 
i Dstifterne — S am ss derunder indbefattet — som imod 
Pantscettelse af sin Ejendom har Laan af Foreningen.

*) Lovtidende B . 1896.



2. Som  Pant modtager Foreningen kun folgende 25. ^ x r il .  
Arier af Grundejendom:

n) Jorder, som anvendes til Ager- og Engbrug eller til 
Grcesning, tillige med de til deres Dyrkning fornodne 
Bygninger og Bescetning;

d) Jorder af samme Art uden Bygninger og Bescetning, 
naar de ifolge deres Beliggenhed kunne antages til en- 
hver Tid at finde Lejere;

e) Stove og Torvemoser;
ä) Bygninger med tilhorende Grunde i Kobstceder eller 

med en saadan Beliggenhed, at de maa antages til 
enhver Tid at kunne finde Lejere.
De til en Grundejendom hörende Jndtcegter af Arve- 

fceste og Fcestegods og af Tiender, bestemte ved Tiende- 
kommissions Medvirkning til et fast aarligt Vederlag, saavel 
som af alle andre faste Refusioner maa med deres statut- 
mcessigt beregnede Kapitalvcerdi tilsammen ikke udgore mere 
end Halvdelen af den fulde takserede Vcerdi af hele Ejen
dommen, derunder indbefattet de ncevnte Jndtcegter og Refu
sioner. Ejendommen vil blive takseret ved de af Foreningen 
antagne Taksationsmcend og maa, for at kunne modtages 
som Pant, ifolge Taxationen kunne afgive et sikkert aarligt 
Jndtcegtsoverflud 12).

3. Det af Foreningen tilstaaede Laan kan ifolge Loven 
af 20. Ju n i  1850 ikke udgore mere end 3/- af det Belob, 
hvortil den Ejendom, der agtes Pantsat, ester de i disse 
Statutter indeholdte Regler er vurderet. I  Storrelsen af 
det Laan, der saaledeS lovmcessigt kan indrommes, bliver 
at fradrage Belobet af de Midler, der skulle forblive inde- 
staaende i Ejendommen med Prioritet fremfor Foreningen.
Laanet kan ikke vcere mindre end 600 Kr. og indrommes 
ikke paa sekunder Prioritet, med mindre de Kapitaler, som 
skulle hceste paa Ejendommen foran det hos Foreningen 
sogte Laan, enten ere Midler under offentlig Bestyrelse eller

K. om Stadf. paa Statutter for Ostift. Kredttforcuing. 1 1 5  1 8 9 6 .



25. ere, selv ved Forandring af Ejer, uopsigelige fra Kreditors Eide 
i det mindste i 1 0  Aar fra den Tid, da Foreningen giver Laan. 
Arvefcesteafgifter blive at kapitalisere rned Faktor 25 og saa- 
ledes at anse som en Pantegceld. Ogsaa Bankhceftelsen, 
naar denne er indlost imod cederet Obligation, bliver at 
anse som Pantegceld.

Aftcegt beregneS efter den Kapital, hvorfor en aarlig 
Livrente, svarende til de aarlige Aftcegtsydelsers Vcerdi, kan 
kobes i Statsanstalten for Livsforsikring.

Laanet, som altid maa vcere et Multiplum af 1 0 0  Kr., 
udbetales med de i § 38 omhandlede, af Foreningen udstedte 
Kasseobligationer efter deres paalydende Belob og i et saa- 
dant Forhold med Hensyn til deres Storrelse, som For
eningens Direktion finder Passende.

4. Saavel Jndtrcedelse af Medlemmer i Foreningen 
som dennes Udstedelse af Kasseobligationer foregaar i selv- 
stcendige Serier, der efter Folgercekken betegnes som 1 ., 
2 ., 3. osv. AfsLutningen af en Serie skal altid foregaa 
ved Udlobet af et Regnflabsaar og vcere betinget af, at 
Serien har opnaaet en samlet Hovedstol af mindst 10 Mil- 
lioner Kroner.

Naar en Serie fluttes, og en ny begynder, flal dette 
betimeligt bekendtgores i Berlingfle Tidende saavel som i 
Lolland-Falsters og Fyns Stiftstidender samt i et eller flere 
af de i hvert ReprcesentanLdistrikt mest udbredte lokale Blade.

Foreningens 5 forste Serier ere fluttede. 5. og 6 . 
Serie omfatte en 1 . og en 2 . Afdeling. I  1 . Af- 
deling er den aarlige Rente — (indtil videre viäe midl. 
Best. § 3 ) — 4 pCt., i 2. Afdeling ^  pCt. I  6 . 
Serie oprettes fra 11. Ju n i 1896 en ny Afdeling, i hvilken 
den aarlige Rente er 3 pCt.

De indtil 3. M arts 1862 til Foreningen udstedte Pante- 
forflrivninger saavel som de af denne til samme Tidspunkt 
udstedte Kasseobligationer betragtes som hörende til 1

1 8 9 6 . 1 1 6  K. om Stabs, paa Statutter for Lstift. Kreditforeniag
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Serie; men i alle til Foreningens 2. lil 6 . Serie ud-25. ^x ril. 
stedte Panteforskrivninger og af Foreningen Paa bisse Se- 
riers Vegne udstedle Kasseobligationer er bet anfort og flal det 
udlrykkelig andres, til hvilken Serie og Adeling de henhore, 
ligesom ogsaa de med Kasseobligationerne folgende Rente
kupons skulle have en tydelig Betegnelse derom. Enhver Af- 
betaling med Kasseobligationer paa et hos Foreningen op- 
taget Laan kan kun finde Sted med Kasseobligationer af den 
Serie og Afdeling, hvortil Laanet Hörer. De til enhver 
af 5. og 6 . Series 2 Afdelinger hörende Kasseobligationer 
med tilhorende Rentekupons ere udfcerdigede og ndscerdiges 
med et saa forskelligt Udre og Jndhold, at Adfkillelsen mel- 
lem de to Afdelinger derved tydeligt er bestemt. I  den ny 
Afdeling, som fra 1 1 . Jn n i 1896 oprettes i 6 . Serie, vil 
det samme vcere at iagttage.

5. Medlemmerne i hver Serie hcefte solidarifl — een 
for alle og alle for een — med de af dem pantsatte Ejen- 
domme i Henhold til Loven af 20. Ju n i 1850 § 4 ä for 
de af Foreningen udstedte Kasseobligationer af den Serie, 
hvortil de höre, og iovrigt for alle af Serien scerligt over- 
tagne Forpligtelser. Naar en Serie er sluttet, indtrceder der 
derhos mellem denne og den efterfolgende Serie et solidarifl 
Ansvar af samme Omfang, som vedvarer, indtil sidstncevnte 
Serie ved Udlobet af et Regnflabsaar har opnaaet en samlet 
Hovedstol af mindst 4 Millioner Kroner.

Medlemmer af forflellige Afdelinger af en Serie ere 
indbyrdes solidarifl ansvarlige.

Jovrigt bliver at iagttage, at Medlemmer, der udtrcede 
af Foreningen, ikke kunne faa Kvittering meddelt for Op- 
horet af det dem paahvilende solidarifle Ansvar, forinden 
Regnflabet for det paagceldende Aar af Jndenrigsmiuisteriet 
er blevet forsynet med Paategning om, at der ved samme 
intet fra det offentliges Eide er sundet at erindre, med 
mindre der stilles saadan Sikkerhed for Fyldestgorelsen af



25. ^.xril. det solidariste Ansvar, som JndenrigSministeriet har fundet 
tilstrcekkelig.

Overforelsen as et Laan fra en strittet Serie til den 
aabne kan ikke fle, forend JndenrigSministeriet har tilladt, 
at de solidariste Forpligtelser til den fluttede Serie bortfalde 
samtidig med Overforelsen.

Angaaende Kvittering for det solidariste Ansvar i Til- 
foelde af Goeldens Afvikling ved den ordinoere Amortisation 
henvises til § 32.

6 . Naar en Grundejer onsker at indtroede i Foreningen, 
henvender Han sig til en af Foreningens Takßationsmoend 
for det Distrikt, hvori Hans Ejendom er beliggende, med 
flriftlig Begcering om at faa den takseret. TaksationS- 
manden besorger derefter det fornodne i Overensstemmelse 
med disse Statutter 57). Ejeren er Pligtig til under For- 
retningen at meddele Taksationsmoendene alle de Oplysninger 
om Ejendommen, som disse i Medfor af deres Jnstruks og 
ellers til Djemedets Opnaaelse maatte sorlange, og har med 
fit Navns Understrift at tilfore Taksationsforretningen en 
Erkloering om at have meddclt disse Oplysninger efter bedste 
Vidende. Den saaledes afholdte og beskrevne Forretning, 
forsynet med Paategning om Gebyrernes Storrelse og Kvit
tering for, at de ere erlagte, bliver at vedlcegge Ejerens An- 
dragende til Direktionen om at optages i Foreningen. Dette 
Andragende afgives til Distriktets Reprcesentant, af hvem 
det, ledsaget af Hans Erkloering derover, indsendes til Direk
tionen. Det bliver at affatte overensstemmende med trykte 
Formularer, som til enhver Tid kunne erholdes i Forenin
gens Kontor eller hos dens Taksationsmcend, og som tillige 
flulle angive, hvilke andre Oplysninger og Dokumenter, 
Ejendommen vedrorende, der blive at vedloegge Begoeringen, 
saasom:

1 ) Skoder og andre Adkomstdokumenter;
2) Ältester og i fornpdent Fald Udflrister af Pantebogen;

1 8 9 6 . 1 1 8  K. om Stadf. paa StatutLcr for Lstift. Kreditforcning.
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3) Angivelse af samllige Ejendommen paahvilende Skatter, 25. 
Afgifter og andre Byrder, af hvad Navn ncevnes kan, 
bilagt saa vidt muligt med Kvitteringer for det sidst 
forlsbne Aar og ellers med Attester fra rette vedkom- 
mende;

4) Autoriseret Arealangivelse af Matrikulen eller Areal
attest fra en Landinspektor og Kort oder Ejendommens 
Tilliggende; (dog sordres der ikke Kort over tilliggende 
Fcestegods, naar der paa anden Maade tilvejebringes 
behong Oplysning om Godsets Bestanddele og Be- 
liggenhed);

5) Forpagtnings- og Lejekontrakter samt Jordeboger;
6 ) Autoriserede Angivelser af Bygningernes, BescetningerneS 

og Jnventariets Assurancesummer.
De sutt 1 og 5 ncevnte Dokumenter kunne ogsaa frem- 

sendes i behorigt bekrceftede Genparter.
Naar saadant Andragende har vceret under statutmcessig 

Forhandling, vil vedkommende snarest muligt derefter blive 
underrettet om, hvorvidt det attraaede Laan kan gives. Det 
bevilgede Laan bliver udbetalt efter ncermere Overenskomst 
om Dag og Sted stmod Udstedelsen af en Panteforftrivning, 
affattet efter en af Direktionen dertil meddelt Koncept. 
Denne Forflrivning har Laantageren at bekoste tinglcrst, lige- 
som Han selv maa udrede alle de Udgifter, som i Anledning 
af Laanet skulle erlcegges til det offentlige m. v.

Af Laan, der blive berigtigede efter Udlobet af den paa- 
gceldende Terminsmaaned, skal der svares fnld Adelse for 
hele det lobende Halvaar, medens Laanene paa den anden 
Side fyldestgores med Kasseobligationer, der bcere Rente 
ogsaa for dette Halvaar.

Naar et Medlem onsker at ombytte et forud for Gcel- 
den til Foreningen prioriteret Laan med Laan i Foreningen, 
kan Direktionen frafalde ny Taksationsforretning.

7. Af de af Foreningen for hver Serie ndstedte Kasse-



25. obligationer maa til ingen Tid en stprre Snm  vcere i Om- 
lob end den, som Foreningen har i Eje af de af dens Med- 
lemmer til samme Serie udstedte Panteforflrivninger og de 
derpaa kontant betalte Afdrag, som endnu ikke ere anvendte 
til Jndfrielse af Kasseobligationer. Skulde den Sikkerhed, 
som herved opnaaS for Kasseobligationernes Ihcendehavere, 
lide Skaar derved, at Foreningens Medlemmer paadrage 
sig Restancer eller paaftre den Tab, vil vedkommende Series 
Reservefond have at doekke disse (§ 24).

8 . Foreningens Direktion er aldeles uberettiget til paa 
nogen Maade at behcefte eller afhcende de af Medlemmerne 
til Foreningen ubstedte Panteforflrivninger.

Kap. 2 .

O m  P a n t e t s  T a k s a t io n  og K o n t r o l  med de ts  
V e d l i g e h o l d e l s e .

9. Den som Pant tilbudte Ejendom takseres af 2 af 
de Taksationsmcend, som ere udncevnte for det Distrikt, hvori 
Ejendommen er beliggende; og skulle disse ved Taxationen 
af Skov, for saa vidt ingen af dem anser sig dygtig til at 
bedpmme de ved Skovbruget forekommende sceregne Gen
stande og Forhold, vcere berettigede ü l selv at tilkalde en 
Mand af Faget, der dog ikke tgr vcere den samme, som 
ifolge § 1 1  maatte have udfsrt Materialtaksationen. Denne 
tredie Mand, som ikke behover at vcere Medlem as For
eningen, nyder den samme Godtgorelse, som er Foreningens 
Taksationsmcend tilstaaet, ligesom Han ogsaa har at med- 
underflrive Forrctningen.

Taksationer af de i § 2  8ud a, d og e anfsrte Arter 
af Ejendom maa ikkun afholdes i Tidsrnmmct fra 1 . April 
til 1. November; dog flal Direktionen kunne tilstede Und- 
tagelse fra denne Regel, naar Taksationsmcendene udtrykkelig 
erklcere, at Aarstiden ikke har vceret til Hinder for Forret- 
ningens paalidelige Udftrelse.
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1V. Under Forretningens Udförelse have Taksations- 25. ^xr!1. 
mcendene nöje at fölge den dem meddelte Jnstruks, der vil 
blive ledsaget af en Form ular for Forretningen. Herved 
bör de dog ingenlunde lade sig afholde fra at tage Hensyn 
til saadanne, i Jnstruksen ikke forudsete, sceregne Forhold og 
Omstcendigheder, som kunne have Jndflydelse paa Ejendom- 
mens Vcerdi. S a a  bör de og affordre Ejeren alle de til 
en nöjagtig Taksation fornödne Oplysninger og efter endt 
Forretning straks give den beflreven.

11. Enhver Taksationsforretning bör indeholde en nöj- 
agtig Angivelse af de til Ejendommen hörende Iorders 
Skyldscetning, Areal og Grundbestanddele saavel som For- 
klaring om deres Dyrkningsmaade og Kultnrtilstand; ogsaa 
til deres Beliggenhed i Henseende til Vandafledning og til 
deres Afstand fra Bygningerne bör der tages Hensyn. Over 
Bescetningen og alle ved et Landbrug vigtigere Jnventar-- 
stykker og Nedflaber bör der optages en saa vidt mnlig nöj- 
agtig Fortegnelse, hvorhos Taksationsmcendeue bör afgive 
deres Skön, om og hvorvidt Bescetniug og Inventar staa i 
passende Forhold til Ejendommens Störrelse og Drifts- 
maade. Ved Taksation af Skove bliver endvidere Bevoks- 
ningen at beflrive efter Trceart, Alder og Beskafsenhed, saa- 
ledes at de i saa Henseende bestaaende Forskelligheder saa 
vidt muligt angives efter Arealet. Hvis Vcerdien af en ,
Skov, hvad enten den er en anden Ejendom tilliggende eller 
ikke, attraaS beregnet til mere end 10,000 Kr., bör Ejeren 
ved en bekendt forstkyndig Mand, som ikke behöver at vcere 
Medlem af Foreningen, lade alt i Skoven vcerende Trce af 
mere end 6  Tommer i Diameter taksere og optcelle i Kubik- 
fod og tilstille Taksationsmoendene det beskrevne og attesterede 
Resultat af saadan Materialtaksation tillige med Taksations- 
Nekvisitionen.

Ved de til en Landejendom hörende Dkonomibygninger 
vil det vcere tilstrcekkeligt at angive dereö Omfang og Jndret- 

Syttende Hcrste. 6
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25. ning i Forhold til Jordbrugets Storrelse, men af Vaanings- 
huse og Kobstadbygninger fordreö en fuldstcendig og noj- 
agtig Beflrivelse ogsaa med Hensyn til de faste Jnventar- 
stykker, som höre dertil. Vygningsart og vcesentlige Byg- 
ningsfceld bor stedse bemcerkes.

1 2 . Vcerdien af den takserede Ejendom bor altid be
stemmes saaledeS, at det Pengebelob, hvormed de aarlige 
Jndtcegter overstige de aarlige Udgifter — begge beregnede 
efter de nedenanforte Regler — hceves til Kapital med en 
Faktor, som for de i § 2  sud a, d og e anforte Ejendoms- 
arter, og for de i samme Paragraf ncevnte til en Ejendom 
hörende faste aarlige Jndtcegter af Jordegods, Tiende osv., 
flal vcere 25, men for de andre der ncevnte Ejendomsarter 
kun flal vcere 20. Den saaledes takserede Vcerdi bliver 
imidlertid at nedscette, naar Taksationsmcendene finde, at 
der til en Landejendoms tilborlige Drift efter den stedfindende 
Driftsmaade udsordres nye Bygninger eller saadanne Grund- 
forbedringer, som krceve uscedvanlige Udgifter, eller at der 
ved Bygningerne er saadanne Bygningsfceld, hvis Jstand- 
scettelse ikke kan henregne til den aarlige Vedligeholdelse, 
eller at der ved Bygninger og Grunde mangle Jndretninger, 
som betinge den af dem beregnede Lejeindtcegt. De i saa- 
dant Djemed fornodne Omkostninger bor beregnes af 
Taksationsmcendene og med deres fnlde Belob fradrages den 
efter Indtcegtsoverskuddet beregnede Taksationsvcerdi. Taksa
tionsmcendene bor derhos udtrykkeligt angive, til hvilken S um  
de flonne, at Ejendominen efter de gangbare Priser bor an- 
scettes i Handel og Bändel. For saa vidt denne Vcerdi af- 
viger i nogen scerdeles Grad fra Jndtcegtsoverfluddets kapitali- 
ferede Belob, maa Taksationsmcendene angive de Aarsager, 
hvorved denne Forflel efter deres Skonnende er bevirket. 
Dersom den ansatte Salgsvcerdi er mindre end det udfundne 
Jndtcegtsoverfluds kapitaliserede Belob, bestemmes Storrelsen 
af Laanet i Forhold til den ansatte Salgsvcerdi.
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13. Ved Beregningen af den Produktmcengde, sorn et 25. ^ x r il. 
Landbrug antages aarligt at kunne frembringe, bpr i Neglen 
den Dristsmaade, som ved Ejendommen er i Gang, lcegges 
til Grund. Skulde imidlertid denne Dristsmaade vcere 
saaledes beskaffen, at Jordernes Frembringelsesevne derved 
og i Forhold til de Forbedringsmidler, som Ejendommen 
vedblivende kan antages at raade oder, i Tiden maatte svcekkes, 
eller at der til dend Udfvrelse udfordres mere end almindelig 
Jndsigt i Avlsbrugct, da tisr den ikke lcegges til Grnnd, 
men TaksationSmcendene ville i saa Fald have at beregne 
Produktmcengden efter, hvad Ejendommen ved den i 
Egneu mest brugelige Dristsmaade antages at kunne frem- 
bringe.

Jfylge samme Grundscetning bxlr Produktmcengden ej 
Heller beregnes efter en uscedvanlig Kulturtilstand, fremkaldt 
ved saadanne Midler, som ikke vedblivende kunne antages 
at staa til Ejendommens Naadighed, eller til hvis An- 
vendelse der udfordres mere end scedvanlig Driftskapital. 
TaksationSmcendene have i saa Fald at stille deres Bereg- 
ning efter, hvad Jorderne iftlge deres Grundbeskaffenhed 
samt ved scedvanlig Bescetniug og Arbcjdskraft kunne frem- 
bringe.

I  den saaledes med udtrykkelig Henvisning til den an- 
tagne Udsced, de takserede Fold, Bescetningens Stjsrrelse 
o. s. v. specificerede og beregnede Produktmcengde fra- 
drages:

a) hvad deraf vil medgaa til Udredelse af de Ejendom
men Paahvilende Tiender in n a tu ra ;

d) hvad der udfordres til Udredelsen af andre Ejen
dommen paahvilende faste Naturalprcestationer, dog 
Arvefcesteafgister ikke derunder indbefattede (Z 3 );

e) hvad der antages aarlig at medgaa til Udsced samt 
til Bescetningens Fodring.
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25. ä) hvad der er fornödent lil Husholdning for Gaardens
egne Folk.

Resten anslaas i Penge efter de i § 20 anfM e Regler, 
og de derved udkommende Pengebelxlb betragtes som Ejen- 
dommens Brntto-Indtcegt.

14. T il de aarlige Udgister ved et Landbrug regnes: 
n) alle Skatter og Asgifter til S taten og til Kommunen, 

derunder indbefattet Nenterne af Bankhoeftelsen, for 
saa vidt den ikke er indlvst;

b) de ved Tiendekommissions Medvirkning fastsatte T i- 
endevederlag og alle andre faste Pengeprcestationer 
derunder indbefattet den efter § 20 beregnede Vcerdi 
af saadanne Natnralprcestationer, som ikke avles ved 
Gaarden, men ikke Arvefcesteafgifter (§ 3); 

e) Prccmier af Bygningernes, BescetningenS, Jnven- 
tariets og Produktbeholdningernes Assurancesummer; 

ä) Seks Procent af den Kapitalvcerdi, som Bescetning 
og Inventar skvnnes at have, samt af den fornvdne 
Driftskapital;

e) samtlige Driftsudgifter, for saa vidt de ikke afholdes 
af de ved Gaarden avlede Produkter og ere disse 
fradragne ved Jndtoegtsberegningen, eller bespares 
ved Spand- og Gangdage og anden Arbejdskraft, 
som er betinget af Ejendommens Tilliggende, — 
saasom:

de til Bygningernes, Besoetningens og Jnven- 
tariets Vedligeholdelse fornsdne Omkostninger;

Lpn til det faste Tyende og Daglejere eller Ak- 
kordarbejdere;

Anflaffelsen af Saasced og andet Scedefrxt, samt 
Foder til Bescetningen og Gvdning;

Udgister til Husholdning for Gaardens egne 
Folk, Bramdsel o. s. v.
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Af disse saakaldte Driftsudgifter, — der omhyggelig 25. ^x ril. 
blive at anflaa efter, hvad Erfaringen i den paagceldende 
Egn vifer, at de ville udgore under Forudscetning af 
samrne DriftSmaade, som er lagt til Grund ved Jndtcegts- 
beregningen, — beregnes, efter at de ere opgjorte, en 
Sekstendedel, der som tilfceldig Udgist bliver at tillcegge 
deres samlede Belob.

Det Belob, hvormed den efter § 13 beregnede Brutto- 
indtcegt overstiger ovenfor specificerede Udgifter, er at betragte 
som EjendommenS Indtcegtsoverflud, og bliver dette af 
Taksationsmcendene at sammenligne med Forpagtningsafgiften 
af den takserede Ejendom, hvis den er bortforpagtet, eller 
af andre Ejendomme i Egnen af lignende Bestaffenhed.
Finder nogen mcerkelig Asvigelse i saa Henseende Sted, blive 
de formentlige Grunde dertil at forklare.

15. Ved saadanne Jorder, som ikke drivesZunder et 
selvstcendigt Landbrug, bliver Jndtcegtsoverfluddet, naar de 
ifolge deres Beliggenhed og Bestaffenhed antages fordelagtigst 
at kunne bortlejes i Aaremaal, at beregne af den aarlige 
Leje som Taksationsmcendene stonne, at der under scedvanlige 
Forhold vil kunne erholdes. E r det derimod Engstrcekninger, 
hvis Afgrode scedvanlig bortscelges til Hoslcet, eller Grces- 
ningsjorder, der skulle takseres, bor Judtcegtsoverfluddet be
regnes af det aarlige Pengeudbytte, som Engen eller Grces- 
gangen i Gennemsnit af et storre Antal Aar bevislig har 
afgivet.

I  den saaledes som Lejeafgift i den ene eller anden 
Form beregnede Jndtcegt sradrages alle Ejeren for de paa
gceldende Jorders Vedkommende paahvilende Udgifter, og 
Resten betragtes som Indtcegtsoverflud.

16. Ved Taksation af Skov have Taksationsmcendene, 
hvor en saadamMaterialtaksation, som i § 11 er forestrevet, 
ikkeZ foreligger, efter bedste Evne at stonne, hvor stört det 
forhaandenvcerende Materialforraad af Troe over 6  Tommer

6*
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25. i Diameter rnaatte vcere. Af det saaledes paa den ene eller 
anden Maade takSerede Materialforraad bliver efter de i 
Taksations-Jnstrukden ncermere forestrevne Regler det aarlige 
Materialudbytte, som Skoven uden Materialforraadets For- 
ringelse kan afgive, at beregne. I  det saaledes for hver 
Trceart beregnede og i Kubikfod angivne aarlige Udbytte 
fradrages, for saa vidt det antages at maatte anvendes til 
Broendsel, 1/5 og, for saa vidt det fksnnes at kunne finde Af- 
scetning til Gavntrce, 1/10 til Udredelse af Skovningsomkost-- 
ningerne. Det derefter tilbageblivende aarlige Material- 
udbytte tillige med de Biprodukter, som Skoven udenVcerdi- 
forringelse maatte kunne afgive, anslaaS i Penge efter de i 
§ 20 anförte Regler, og i det derved udkomne Belpb fra
drages de efter bedste Sksn anslaaede aarlige AdministrationS-, 
Kultur- og Forbedringsomkostninger samt de Afgifter, som 
af Skovskylden ndredes til det offentlige. Resten er da at 
betragte som Jndtcegtsoverskud.

17. Ved Törvemosers Taksation bliver det fxlrst og, 
om fornodent gores, ved Boringer at underftge, hvor stör
en brugbar Txlrvemasse der af Mosen under Hensyn ül 
mulig Vandafledning kan vindes. Af denne Masse maa i 
det hsjeste 1/000 anscettes som aarligt Udbytte. Af det saa
ledes som raa Masse i Kubikfod beregnede aarlige Udbytte 
flal kun 30 pCt. eller 0/ ^  regnes til Jndtcegt som tyr og 
scelgelig Tsrv, da Resten i Gennemsnit kan antages at med- 
gaa til Svind og Udredelse af samtlige Tilvirkningsomkost- 
ninger. Det aarlige Udbytte af Tprv som fcrrdig Handels- 
vare vil altsaa i Kubikfod efter Rumfylden udgpre 3 / ^  
af den hele raa, men brugbare Masse, som af Mosen kan 
vindes. Dette Materialudbytte have Taksationsmcendene, 
hvis de finde, at der kan ventes stadig Afscetning deraf, 
fuldt ud at anflaa i Penge efter de i § 20 anfprte Regler, 
men i modsat Fald kun at vurdere for saa stör en Dels 
Bedkommende, som de antage sikkert vil kunne afscetteS. I
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det derved udkomrnende Belob afdrages de Omkostninger, 25. 
som flonnes aarligt at ville medgaa til Tilsyn med Mosen, 
samt de Afgifter, som af denne udredeS til det offentlige.
Resten betragtes som Jndtcegtsoverflud.

18. De til forflelligt Brug indrettede Bygninger med 
tilhorende Grunde i Kobstceder eller med en saadan Belig- 
genhed, at de utvivlsomt til enhver Tid ville kunne udlejes, 
blive at taksere saaledes, at Jndtcegterne alene anflaas efter 
den Leje, som de enkelte scerligt indrettede Lejligheder have 
givet i Gennemsnit af de sidste 1 0  Aar, hvis Lejekontrakterne 
for et saadant Tiddrum kunne tilvejebringeS, og ellers efter 
det Lejebelob, som Taksationsmcendene efter deres Erfaring 
flonne, at der kan opnaas under scedvanlige Forhold. Dog 
bsr de, selv for et lcengere Tidsrum, foreliggende Lejekon- 
trakter kun da lcegges til Grund for Jndtcegtsberegningen, 
naar den derefter kontraherede Leje D n n es ikke at vcere be
gründet i sceregne og forbigaaende Forhold eller at staa i 
Misforhold til den Leje, der ellers almindelig svares af lig- 
nende Lejlighed. Derefter anflaas de aarlige Omkostninger, 
som ville udfordres til den fuldstcendige Vedligeholdelse af 
Bygningerne og de derved vcerende Jndretninger og faste 
Jnventarstykker, saasom Plankevcerker, Pumperedflaber, Kak- 
kelovne o. s. v. Belobet af disse Omkostninger tillige med 
alle de aarlige Udgifter, der efter nojagtig Undersogelse ud- 
redes af Ejendommen til S taten og Kommunen m. v., fra- 
drages den samlede Lejeindtcrgt, og Resten bliver at betragte 
som Jndtcegtsoverflud.

19. Vcerdien af de til en Ejendom hörende Jndtcegter 
af Jordegods, det vcere givet i Arvefceste eller i Livsfceste, 
saavel som af Tiender, der ere fastsatte for beständig til et 
uforanderligt Vederlag i Penge eller Korn, eller af andre 
faste, uforanderlige Refusioner flal altid takseres for sig efter 
Jndtcegtsoverfluddet. T il de aarlige Jndtcegter af Jordegods 
regnes foruden de lobende Jndtcegter af Landgilden, Hoveri-
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25. ^x ril. penge og andre kontraktmcessige faste Afgifter, saaledes som 
bisse ere anfsrte i Jordebogen, endvidere af samtlige 
sidst betalte Jndfcestninger eller af de ved Arvefceste betingede 
Rekognitioner. For saa vidt nogen af disse Afgifter svares 
in n a tu ra , bliver deres Pengevcerdi at beregne efter de i 
§ 20 anftrte Regler. Derimod blive de af Godsets Brugere 
betingede Arbejdsprcestationer ikke her at fpre til Jndtcegt, 
da de i Fplge § 14 regnes den Ejendom, hvorpaa de an- 
vendes, til gode.

T il de aarlige Udgifter ved Jordegods regnes de med 
Jndtcegternes og navnlig med de kongelige Skatters Oppe- 
bprsel saavel som med Godsets Bestyrelse og Vedligeholdelse 
sorbundne Omk'ostninger, hvilke blive at anslaa efter, hvad 
de i Gennemsuit i de sidste 10 Aar have udgjort.

Jndtcegter og Udgifter as Tiender og andre beständige 
og uforanderlige Nefusioner anslaas og beregnes efter de 
samme Grundscetninger, som for Jordegods ere foreflrevne, 
dog maa blandt Udgifter ved Tiender endvidere optages de 
samme paahvilende Afgifter til det offentlige og ved Kirke- 
tiender desuden de disse i Scerdeleshed paahvilende Afgifter 
i forstellig Rettung, derunder indbefattet Prcemien af den 
Sum , hvorfor Kirken er brandassureret, saavel som de med 
K'irkens og Kirkegaardens Vedligeholdelse forbundne Omkost- 
ninger. Disse Omkostninger blive at anslaa efter, hvad de 
gennemsnitlig have andraget i de sidste 10 Aar, men i det 
Jndtcegtsoverfkud, som derefter beregnes for en Kirketiende, 
bliver endvidere at fradrage i/io for de Hovedreparationer, 
som Kirken i loengere Mellemrum maatte beh^ve.

20. For saa vidt de Landbrugsprodukter, som ved Pan- 
ternes Taksation stulle anscettes i Pengevcerdi, cfr. §Z 13, 
14 og 19, ere Genstand for Kapitelstaksten, bliver dereS 
P ris  at beregne efter, hvad denne gennemsnitlig har vceret 
i 1 0  af de sidste 12 Aar, saaledes at den höjeste og den
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laveste af de sidste 12 Aars Kapitelstakster udelades af Gen- 25. ^.xril. 
nemsnitsberegningen. Prisen for de pvrige Landbrugspro- 
dukter saavel som for Skovenes og Tsrvemosernes tilvirkede 
Materialudbytte beregnes paa samme Maade som Middelpris 
for et saadant Antal Aar, som Taksationsmcendene kunne 
overkomme og efter Omstcendighederne anse for mest passende 
til at udfinde det rette.

Herved bliver at iagttage, at, naar den saaledes nd- 
fundne P ris  er Markedspris, maa den derefter beregnede 
Pengevcerdi af Skovenes og Tvrvemosernes aarlige Udbytte 
nedscettes med et saadant Belöb, som Produkternes Transport 
til det paagceldende Marked antages at ville koste. For 
Svrigt have Taksationsmcendene, for saa vidt Forholdene ikke 
nsdvendig krceve det anderledes, at holde sig til de i Skoven 
og paa Mosen gceldende Priser. Det i Kubikfod beregnede 
Udbytte af Trce og Txtrv bliver selvfplgeligt at ftre ud i 
saadanne Sortimenter og Maal, som Prisberegningen 
fordrer.

21. Det paaligger ethvert af Foreningens Medlemmer 
og navnlig Reprcesentanterne og Taksationsmcendene, naar 
de maatte komme til fikker Kundflab om, at en til Foreningen 
pantsat Ejendom i vcesentlig Grad forringes, da at anmelde 
saadant for Foreningens Direktion. Vil denne derefter for- 
anstalte Omtaksation af Pantet, da er Ejeren vel Pligtig 
at lade saadant fle, men ikke at udrede de dermed forbundne 
Omkostninger, medmindre det flulde vise sig, at Pantet Paa 
Grund af Forringelse ikke yder statutmcessig Sikkerhed.

Kap. 3.

M e d l e m m e r n e s  F o r p l i g t e l s e r  og R e t t i g h e d e r .

22. Ethvert Medlem maa ved den Forflrivning, det 
udsteder til Foreningen, forbinde sig til at taale, at Direk
tionen, naar enten den flyldige Kapital eller nogen til For
eningen flyldig Udelse er forfalden til Udbetaling og ikke til
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25. ^ x rü . rette Tid erla'gges, lader uden foregaaende Forligsmcegling, 
Rettergang eller Dom ved Fogden gpre Udlceg i Panlet 
eller en Del deraf og lader samme bortscelge ved offentlig 
Auktion eller i fornsdent Fald udlcegge Foreningen ü l Ejen- 
dom, uden at det Legcerte Udlceg eller den derefter beram- 
mede Auktion stal kunne standses eller underkendes ved nogen 
Paaankning til hojere Ret, naar Auktionen er afholdt i Over- 
ensstemmelse med de gceldende Lovbestemmelser, idet det dog 
staar vedkommende Medlem frit for, hvis der anser sig for- 
urettet, at anlcegge Regresspgsmaal til at erholde fuld Erstat- 
ning af Foreningen.

23. Medlemmerne ere pligtige at tilstede Direktionen 
eller dem, som af den dertil bemyndiges, Abgang ttl naar 
som helft at underssge den pantsatte Ejendoms Tilstand og 
at meddele de Oplysninger, som i saa Henseende maatte 
forlanges. Ligeledes bsr ethvert Medlem, om forlanged, 
inden Udgangen af hvert Aars M aj Maaned tilstille Direk
tionen tilstrcekkeligt Bevis for, at ingen Restance i nogen 
Henseende paahviler Ejendommen, og at saavel Bygninger 
som Bescetning og Inventar ere forsikrede mod Jldsvaade.

De Kapitaler, ved hvilke saadanne Jndtcegter eller 
Natural- eller Arbejdsprcestationer, som ere medregnede ved 
Taxationen af den pantsatte Ejendoms Vcerdi, maatte blive 
aflpste, flulle, hvad enten saadan Aflssning sinder Sted ifolge 
Overenskomst eller ifolge offentlig Foranstaltning, indbetales 
umiddelbart i Foreningens Kasse som Afdrag paa dens Til- 
godehavende.

24. Medlemmerne i 1. Serie svare en aarlig Ddelse 
as 5 pCt. af Laanets oprindelige Belpb. Heraf tilfalder 
i hver Termin i/io PCt. Seriens Reserve- og Administra
tionsfond, og af de tilbageblivende 2 ^ o  pCt. beregnes som 
Rente af den til hver Termin skyldige Kapital 2 pCt., me- 
denö Resten afflrives som Afdrag paa Gcelden, der saaledes

1 8 9 6 . 1 3 0  K. om Stadf. paa Statuttcr for Lstift. Krcditforening.



K. om Stadf. pan Slatuttcr for Lstift. Kreditforenmg. 1 3 1  1 8 9 6 .

vil vcere afbetalt i Lobet af ca. 45 Aar. Med den sidste 25. ^x ril. 
halvaarlige Udelse betales den skyldige Nest.

Medlemmerne i 2., 3. og 4. Serie svare aarlig 41/2 

pCt. af Laanets oprindelige Hovedstol, hvoraf beregnes 31/2 

pCt. Rente x>. a. af Nestgcelden, medens i hver Termin 1/10 

pCt. af Hovedstolen henlcegged til Reserve- og Administra- 
tionsfonden, og Resten afskriveS. F ra  11. Ju n i  Termin 
1896 nedscetted det halvaarlige Bidrag til Reserve- og Ad- 
ministrationsfonden i 2., 3. og 4. Serie til 1/20 PCt. af 
Hovedstolen, og den halvaarlige Udelse vil derefter i Decbr.
Termin 1896 og folgende Terminer ikkun vcere at udrede 
med 2^/5  PCt. af Hovedstolen. Saafrem t Laanene af disse 
3 Serier ikke maatte vcere helt afviklede i den 90. Termin 
efter deres Stiftelse, skal Restbelobet i den ncevnte 90. Ter
min indbetales tilligemed den sidste halvaarlige Udelse.

Medlemmerne i 5. og 6. Series 1. og 2. Afdeling 
betale respektive 41/2  — (indtil videre v iäe midlert. Bestem
melse § 3) — og 4 PCt. aarlig af deres oprindelige Gceld.
Heraf beregnes som Rente af den til enhver Tid skyldige 
Kapital respektive 4 — (indtil videre vitls midlert. Bestem
melse Z 3) — og 31/2 PCt. x. a., 8 Vre af hver 100 Kr.
Hovedstol tilfalder Reserve- og AdministrationSfonden i hver 
Termin, og Resten afskrives som Afdrag paa Gcelden, der 
saaledes i Lobet af ca. 64 og 691 /2  Aar vil vcere betalt.
Med den sidste halvaarlige Udelse betales den skyldige Nest, 
og saafremt Laanene i diöse Seriers 1. Afdelinger ikke maatte 
vcere afviklede i den 128. Termin efter deres Stiftelse, skal 
Restbelobet i den ncevnte 128. Termin indbetales tillige 
med den sidste halvaarlige Udelse.

I  den nye Afdeling, som fra 11. Ju n i 1896 i Henhold 
til § 4 oprettes i 6. Serie, betale Medlemmerne 31/2  PCt. 
aarlig af Hovedstolen. Heraf beregnes Rente 3 pCt. x. a. 
af den til enhver Tid skyldige Kapital, 8 Vre af hver 100 Kr.
Hovedstol tilfalder Reserve- og AdministrationSfonden i hver
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25. Termin, og Resten afskrives som Afdrag paa Gcelden 
der saaledes vil vcere betalt i Lobet af ca. 761/2 Aar.

De ncevnte Ddelser betales med Halvdelen i hver 11. 
Ju n i og 11. December Termin for det forlobne Halvaar.

Ved Optagelse i Foreningen eller ved Overforelse fra 
en fluttet Serie indbetales til den aabne Series Reservefonds 
2 pCt. af det tilstaaede Laan. F ra  11. Ju n i Termin 1896 
kan dette Jndskud erlcegges med 1/2 PCt. ved Laanets Mod- 
tagelse og med 1/2 PCt. i hver af de ncermest paafolgende 
11. Ju n i og 11. December Terminer, m od/at der i Pante- 
obligationen gives samme Sikkerhed for Restbelobet som for 
Kapital, Nenter og ovrige Ddelser. Ved Udtrcedelse af en Serie 
inden 5 Aar efter Laanets Stiftelse erlcegges til den Paagcel- 
dende Series Reservefond, hvad der er indbetalt mindre end 
5 Aars Bidrag.

Ved Laanets Modtagelse har enhver desuden at erlcegge 
til Foreningens Kasse et Bidrag til Udredelse af de Reprce- 
sentanterne for Panternes Besigtigelse i Anledning af Laan 
ifolge § 63 tilkommende Diceter og Befordringsgodtgorelser, 
hvilket Bidrag bestemmes ved fcelles Beflutning af Neprce- 
sentantflab og Direktion.

Den Laansoger, der erklcerer at ville modtage et af For
eningen tilstaaet Laan imod at opfylde de dertil knyttede Be- 
tingelser, men ikke istandbringer dette Laan i den paagcel- 
dende eller ncestpaafolgende Termin, har til vedkommende 
Series Neservefond at erlcegge 1/2 PCt. af det bevilgede Laans 
Belob, dog ikke over 100 Kr.

Skulde en Series Reserve- og Administrationssond af 
en eller anden Aarsag blive mindre end 1 pCt. as Seriens 
Gceld, ere samtlige Medlemmer af Serien endvidere Pligtige, 
efter 3 Maaneders Varsel til en af de foranfsrte Jndbe- 
talingsterminer, at udrede saadanne overordentlige Bidrag, 
som ved nojagtig Paaligning i Forhold til Hovedstolen as 
enhvers Gceld til Serien maatte udfordres for alter at 
bringe Fonden op til hin Storrelse.



25. De af Foreningeu tilstaaede Laan ere uopsigelige 25. ^xril. 
fra Foreningens Side, saa lcenge vedkommende Debitor i 
enhver Heuseende npjagtig opfylder de indgaaede Forpligtelser, 
men ere i modsat Fald forfaldne til Udbetaling og da navnlig: 

a) naar de i § 24 omhandlede Udelser ikke ere indbetalte 
i Foreningens Kasse inden Udgangen af respektive In u i  
og December Maaned,

5) naar det ved Omtaksation af den pantsatte Ejendom 
viser sig, at den paa Grund af Forringelse ikke lcenger 
yder statutmcessig Sikkerhed,

e) naar Ejeren tilegner sig de i § 23 omhandlede Aflos- 
ningskapitaler,

ä) naar det undlades at holde Bygningerne assurerede mod 
Jldsvaade,

e) naar der paadrages Nestance af Skalier, offentlige Af- 
gifter eller Tiender eller Restance med Hensyu til de 
Prcestationer og Behoeftelser, fom ere prioriterede i 
Ejendommen forud for Foreningens Fordring, jfr. dog 
§ 28,

k) naar GLldning bortfsres fra Ejendommen,
§) naar den pantsatte Bescetning og Jnventarium  for- 

mindskes eller forringes med Halvdelen af det oprinde- 
lige,

1i) naar Debitors Bo tages under Konkursbehandling,
L) naar Debitor afgaar ved Dvden og Boet tages nnder 

ofsentlig Skiftebehandling, uden at Gceld og Arv ved- 
gaas.
I  alle disse Tilfcelde maa vedkommende Debitor vente, 

at Direktionen straks vil lade den Pantsatte Ejendom reali- 
sere til Dcekning af saavel Kapital som Rente og flyldige 
Bidrag samt skadeslose Omkostninger i Henhold til den ud- 
stedte Forskrivning (§ 22), ved yvilken Realisation Direk
tionen dog skal voere berettiget til for det hele Laan eller en 
Del deraf at tilstede Anvendelse af den i § 28, 3. Stykke
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25). /Vxril. indeholdte Bestemmelse, naar der ikke moder nogen Hindring 
for fremtidig uforandret Sikkerhed i Pantet ogsaa for de 
Laanet vedhcengende statutmcessige Forpligtelser. ß

26. Ethvert Medlem er pligtigt at underkaste sig disse 
Statu tters Bestemmelser og de Forandringer, som de paa 
statutmcessig Maade maatte undergaa, om hvilken Forpligtelse 
den fornodne Bestemmelse flal optages i den til Foreningen 
ndstedte Forflrivning.

27. Uden forudgaaet Varsel kan ethvert Medlem i en 
af de ovenncevnte Terminer med Kasseobligationer (jfr. § 4 
sidste Stykke) afbetale paa sin Gceld — fornden de i § 24 
fastsatte ordincere Afdrag — hvilket som helft storre eller 
mindre Belob, der er et Multiplum af 100 Kr., og det med 
den Virkning, at Gcelden i Forhold til Afdragenes Storrelse 
og efter samme Regel vil blive saa meget tidligere amorti- 
seret. Dog vil Medlemmet ikke derved blive fritaget for 
senere at svare de statutmcessige halvaarlige Afdrag.

Ved Jndfrielser af Laan kau Foreningen forlange Op- 
sigelse med 6 Maaneders Varsel til en 11. Ju n i eller 11. 
Deeember Termin for den Del af et Medlems Restgceld, som 
er under 100 Kr., og som altsaa maa erlcegges med Kontanter.

Naar Medlemmer ville indbetale Afdrag paa deres 
Gceld eller hele Nestgcelden i rede Penge, skulle de give For
eningen Opsigelse med 6 Maaneders Varsel til en af de 
ovenncevnte Terminer, og de knnne da ikke benytte Kasse
obligationer til Afbetaling. Kontante Afdrag modtages dog 
tun i Belob, der ere M ultipla af 100 Kr.

Med Heusyn til det solidariske Ansvar i Tilfallde af 
Jndfrielse af Laan henvises til § 5. Medlemmerne af 1. 
Serie knnne, naar deres Gceld er afdragen indtil 2/z af dens 
oprindelige Belob eller derunder, efter 6 Maaneders forud 
indgiven Begcering i en af de forncevnte Terminer faa Nest
gcelden omskreven til Hovedstol, saa at Gceldens Restbelob 
bliver Norm for de fremtidige halvaarlige Idelser, indtil
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hele Gallden er betalt. Dog flal den saaledes omflrevne 25. ^.xril. 
Gceld afrundes ül et Muttiplum af 100 Kr. ved Jndbetaling 
af det overflydende (§ 3).

28. Enhver scerlig takseret Del af en til Foreningen 
pantsat Ejendom kan frigores for Behcvftelsen til samme, naar 
enten Ejeren med det i § 27 foreskrevne Varsel indbetaler 
til Foreningen en saa stör Del af dens Tilgodehavende, som 
den oprindelige Taksationsvcerdi af den paagceldende Del af 
Ejendommen udgor af den hele Ejendoms oprindelige TakSa- 
tionsva'rdi, eller hvis hin Del flal afhcendes, den ny Ejer 
indtrceder som Medlem i Foreningen for det Belob, der 
ellers flulde indbetales. I  sidste Fald maa Belobet dog 
ikke vcere mindre end 600 Kr.

Skulde den Del af Ejendommen, der attraas frigjort 
for Behoeftelse til Foreningen, ikke vcere scerlig takseret, vil 
det Belob, der enten bliver at indbetale, eller for hvilket den 
ny Ejer flal indtrcede som Medlem af Foreningen, blive at 
bestemme ved en saadan TakSation af den ülbageblivende 
eller udgaaende Del af Pantet, som Foreningens Direktion 
maate finde fornoden.

Naar en til Foreningen pantsat Ejendom gaar over 
til en ny Ejer, kan Direktionen, naar den sinder, at For
eningen derved intet taber, lade den nye Ejer trcede ind i 
den forrige Ejers Forhold til Foreningen mod at udstede en 
ny Forflrivning og, om det forlanges, underkaste Ejendommen 
en ny TakSation, der da maa vife, at Ejendommen yder 
statutmcessig Sikkerhed for Foreningens Tilgodehavende.

Naar en til Foreningen pantsat Ejendom eller en Del 
af samme gaar over til en ny Ejer ved Skode, Mageflifte- 
brev, Gavebrev, Testament, Udlcegsdokument eller Arv, 
uden at Foreningens Debitor foretager de fornodne Skridt 
for at erholde fit Gceldssorhold til Foreningen berigtiget 
eller overfort paa den ny Ejer, og navnlig naar dette ikke 
er bragt i endelig suldstcendig Orden inden 6 Maaneders-
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25. ^.xril. dagen efter, at det paagceldende Adkomstdokument er tinglcest, 
skal Laanet flraks vcere forfaldet lil Udbetaling'i Henhold til 
S tatutternes § 25 og kuune inddrives paa den i diSseS § 22 
ommeldte Maade.

Det bliver vedkommendes egen Sag  i betimelig Tid at 
henvende sig til Foreningen for at erholde fit Gceldsforhold 
til den berigtiget, i hvilken Henseende der indrsmmes For
eningens Direkion en Frist as 6  Uger sra den Tid, An- 
dragende derom indkommer, til desangaaende at tage Be
stemmelse.

Jmidlertid skal Direktionen vcere bemyndiget til at til- 
lade, at Laanet forbliver indestaaende, saafremt Statutterne 
ellers tilstede det, paa Betingelse af, at der til Seriens Re
serve- og Administrationsfond Letales en Bpde af 1/4 pCt. 
af Laanets Restgceld paa den Tid, da Ejendomsovergangen 
fandt Sted, dog ikke over 1 0 0  Kr.

29. Dersom et Medlem af en sluttet Serie ynfler sin 
Restgceld overfprt til den aabne Serie, skal dette kunne ske saa- 
ledes, at Restgcelden til Serien, hvorfra Overfprelsen fler, 
afgpres paa statutmcessig Maade, hvorhos Medlemmet for 
det Belpb af Restgcelden, som er deleligt med 100, indtrceder 
i en af den aabne Series Afdelinger efter eget Balg og for- 
pligter sig til at svare statutmcessige Udelser til denne af 
den saaledes afrnndede Restgceld som Hovedstol.

For saa vidt Gallden til den sluttede Serie pnfles ind- 
friet ved kontant Betaling af hele Restgcelden, skal Opsigelse 
ske med 6  Maaneders Varsel, men ellers kan Overfsrelsen 
fle i en Termin med 1 Maaneds Varsel.

Forsaavidt Overfprelsen sker fra en Serie, hvis Re
serve- og Administrationsfond ved Slutningen af det sidst 
forlöbne Regnflabsaar udgsr 3 pCt eller derover af den 
Serien Paahvilende Gceld, flal vedkommende Medlems hele 
Andel, cfr. § 35, udbetales det, saa at altsaa et Medlem, 
der overforer fra en sluttet Serie under forncevnte Betin-
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gelse, rnedtager det Belpb, hvormed det i Forhold til dets 25. ^ x ril. 
oprindelige Gceld til Foreningen er delagtigt i Seriens Re
servefond. Dog tilbageholdes 2 pCt. af ekstraordincere Af- 
drag, som maatte vcere indbetalte i de sidste 5 Aar f tr  
Overfsrelsen.

Andrager Reservefonden i den Serie, hvorsra Over- 
fprelsen fler, ikke 3 pCt. as den Serien paahvilende Gceld, 
bliver der til Fordel for denne at tilbageholde et Belpb, 
svarende til 2 pCt. af den Restgceld, cfr. § 31, som indfries 
og overfpres, medens det muligt overflydende Belyb udbetales 
Medlemmet.

Overfsrelse flal ikke kunne fle, medmindre det stillede 
P an t yder statutmcessig Sikkerhed for Restgcelden, omskreven 
til Hovedstol paa den ovenanftrte Maade, hvilket Direktionen 
kan fordre godtgjort ved statutmcessig Taksationsforretning, 
ligesom Overfprelse ej Heller kan sie for en mindre Hoved
stol end 600 Kr., medmindre Tillcegslaan samtidig optages.
De med Overforelsen forbundne Omkostniuger udredes af 
vedkommende Medlem.

3ü. Naar en Series Reserve- og Administrationsfond 
ifölge det sidst afsluttede Negnflab har naaet statutmcessigt 
Maksimum (jfr. § 37, sidste Stykke), er et Medlem, som 
uden at benytte Retten til Overfsrelse indfrier et Laau, eller 
hvis Laan som Folge af indbetalte ekstraordincere^Afdrag 
udlsber tidligere'end Laan, der ere stiftede i samme Termin, 
berettiget til samtidigt med Indfrielsen at faa sin Andel i 
Fanden kontant udbetalt med Fradrag af 1 pCt. af Nest- 
gcelden ved Udtrcedelsen (jfr. § 31), idet det dog er en Be
tingelse, at der er svaret Administrationsbidrag af Laanet i 
5 Aar.

Dersom Fanden er under statutmcessigt Maksimum, flal 
ingen Udbetaling af bemeldte Andel finde Sted, fsrend der 
til Fordel for Fanden er fradraget et Belob, svarende til 
2 PCt. af Restgcelden ved Udtrcedelsen.
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25). ^p rii. 31. For saa vidt et Medlem har gjort ekStraordincere 
Afdrag paa sin Gceld, og der ifolge §§ 29 og 30 flal ttl- 
bageholdes noget Belob af Medleniinels Reservefondsandel i 
Forhold til Restgcelden, bliver denne at beregne uden Hen- 
syn til de gjorte ekStraordincere Afdrag, og Belobet, der flal 
tilbageholdes, bestemmes altsaa efter den Restgceld, hvortil 
Laanet ved ordincer Amortisation (derunder den ekstraordi- 
ncere Afflrivning efter § 37) vilde vcere nedbragt i den 
Termin, i hvilken Jndfrielsen eller Overforelsen foregaar.

32. Naar et MedlemS Laan afvikles ved ordincer 
Amortisation alene eller i Forbindelse med den i § 37 be
sternte ekStraordincere Afflrivning, flal den fulde Reservefonds
andel tilfalde Medlemmet. Andelen afflrives i den sidst for- 
faldende Terminsydelse, medens det eventuell overflydende 
udbetales kontant.

Ved saadan Afvikling flal der tillige meddeles Kvittering 
for det solidarifle Ansvar.

33. Bestemmelsen i § 24, sidste Stykke, medforer, at 
der i de i §§ 29, 30 og 32 ncevnte Tilfcelde ikke kan ud
betales nogen Reservefondsandel, naar paagceldende Series 
Reserve- og Administrationsfond ifolge det sidst afsluttede 
Regnflab er mindre end 1 pCt. af SerienS Gceld eller vilde 
blive mindre ved Udbetalingen.

34. Enhver Udbetaling, der sinder Sted af en Series 
Reserve- og Administrationsfonds Midler, flal beregnes af 
den ved Slutningen af det foregaaende Regnflabsaar for 
Fonden bogforte Formue, efter at denne er bleven reduceret 
paa saadan Maade, som Reprcesentantflabet maatte vedtage 
efter Direktionens Jndstilling, og den samme Reduktion flal 
foretages, naar Reservefondenes Storrelse efter de foregaa
ende Paragraffer flal bestemmes procentvis af den Serierne 
paahvilende Gceld.

35. Den Kvittering, som meddeles ethvert Medlem for 
Renter, GceldSafdrag og ovrige Bidrag i hver af de for-
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anforte Jndbetalingsterminer, stal specificre de indbetalte Belob 25. ^.xrü. 
og lillige nojagtigt oplyse Storrelsen af det Nestbelob, som 
Medlemmet efter dets Konto i Foreningens Boger er denne 
flyldigt, saavelsorn af det Belob, hvormed det i Forhold til 
dets oprindelige Gceld til vedkommende Serie er delagtigt i 
dennes Reservefond, saaledes at ncevnte Belob anfores med 
den Stsrrelse, som en Opgorelse af den paagceldende Fonds 
Formue ved Slutningen af det foregaaende Regnflabsaar, 
og reduceret paa foranforte Maade — cfr. § 34 — vil 
udvise.

I  Henhold til denne halvaarlige Afregning erholder 
ethvert Medlem ved Laanets Jndfrielse en endelig Opgorelse 
af fit hele Mellemvcerende med Foreningen, jfr. dog § 24,
5. Stykke og § 27, 4. Stykke. '

Kap. 4.

O m  F o r e n in g e n s  F o n d s  og K a S s e o b lig a t io n e r .

36. Enhver Serie har sin egen Amortisationsfond, der 
bestaar af de af dens Medlemmer erlagte Renter af mod- 
tagne Laan og Afdragene paa disse Laan. Samtlige disse 
Midler flulle paa den i § 40 angivne Maade anvendes til 
Forrentning og Jndfrielse af de af Foreningen udstedte 
KaSseobligationer.

For enhver Series eller, hvor Serien er delt i flere 
Afdelinger, for hver Asdelings Amortisationsfond holdes 
scerlig Bog og aflcegges et scerligt aarligt Regnflab.

37. Enhver Serie har sin egen Reserve- og Admini
strationsfond, der bestaar af de ordentlige og overordentlige 
Bidrag, som Medlemmerne ifolge § 24 ere pligtige at ud- 
rede til samme, af Renten af de Restancer, som Medlemmerne 
maatte paadrage sig ved flyldige Jndbetalinger af enhver 
Art, af de ikke hcevede Rente- og Kapitalbelob, som ifolge 
§ 40 hjemfalde til Foreningens Kasse, af Renterne af Ef
fektes Fonden har i Eje, samt af tilfceldig Jndtoegt.
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25. ^ x ril. E r Serien delt i flere Afdelinger, have de fcelles Re
serve- og Administrationsfond.

FondenS Bestemmelse er at deltage i Udredelsen af 
Foreningens Administrationsudgifter (jfr. § 41) og at dcekke 
de den paagceldende Serie paaftrte Tab samt de af det 
midlertidige Foellesflab mellem en forudgaaende og efter- 
sslgende Serie eventuelt flydende Forpligtelser. T il Op- 
tagelse af Laan txir Fondens Aktivbeholdning kun anvendes 
i et saadant Omfang, som vedkommende Series egne For- 
nsdenheder krceve.

For enhver Series Reserve- og Administrationsfond 
holdes scerlig Bog og aflcegges et scerligt aarligt Regnskab.

Reserve- og Administrationsfonden skal for ovrigt give 
Amortisationsfonden de fornxldne Forflud, naar denne paa 
Grund af Restancer ikke kan dcekke sine Udgifter.

Direktionen flal imidlertid vcere bemyndiget til, naar 
Forholdene grsre det betcenkeligt at annullere Kasseobligationer 
for det fulde Belsb af det i et til Ejendom overtaget Pan t 
indestaaende Laan, at udscette Annullaüonen af Kasseobli- 
gationer for en saa stör Del af Laanet, som ikke overstiger 
3/5 af den paagceldende Ejendoms ved en paa statutmcessig 
Maade soretagen ny Taksation befundne Vcerdi, indtil gün
stigere Konjunkturer for dennes Afhcendelse maatte indtrcede, 
dog at saadan Afhcendelse da snarest muligt flal finde Sted, og 
erdet en Selvfplge, at det aarlige Regnflab bsr indeholdeen 
scerlig for hvert af de saaledes overtagne Panter opgjort 
S ta tus, saavel for dem, der ved Regnflabsaarets Udlsb 
endnu ere i Foreningens Besiddelse, som for dem, der i 
Aarets Lpb ere afhcendede. — Direktionen aarlige Beretning 
til Reprcesentantflabet vil da kunne meddele de yderligere Op- 
lysninger,^som7maatte vcere !fornx»dne til at tydeliggpre be- 
meldte S ta tus. — Ved det aarlige Regnflabs Indsendelse 
bliver tillige at^meddele Jndenrigsministeriet, hvad der i den 
Anledning er foretaget paa Generalforsamlingen.
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Af den Del af det tidligere Laan, for hvilken der som 25. 
foranfort ikke straks maatte blive annulleret Kasseobligationer, 
bliver der i saadcmne Tilfcelde at erlcegge stalutmcessige 
Renler og Afdrag, som om samme endnu indestod i den 
overtagne Ejendom, og vil det paahvile vedkommende Series 
Reserve- og Administrationsfond at udrede den Del af be- 
meldte Afdrag og Nenter, til hvis Bestridelse Ejendommens 
Jndtoegter maatte vcere utilstrcekkelige.

Naar en Series Reserve- og Administrationsfonds Be- 
holdning har naaet en Storrelse, der for de 4 forste Serier 
overstiger 3 pCt., for de folgende 5 pCt. af den Serien paa- 
hvilende Gceld, flal Overskuddet anvendes til Jndfrielse af 
Seriens Kasseobligationer, og det saaledes anvendte Belob 
afskrives paa Medlemmernes Gceld til Serien, nojagtigt for
delt paa hvert Medlem i Forhold til dets Andel i Fanden-

38. Alle af Foreningen i en Serie udstedte Kasse- 
obligationer ere funderede i samtlige til den paagoeldende 
Serie af Medlemmerne udstedte Panteobligationer dog med 
den Modifikation, som folger af Bestemmelsen i § 5 
om den midlertidige Solidaritet mellem en sluttet og 
den aabne Serie. De flnlle indeholde de i Statutterne ved- 
tagne Bestemmelser om deres Jndfrielse og affatteS iovrigt 
efter en Formular, som er vedtagen af Direktionen. Medens 
de for de 4 forste Seriers Vedkommende kun ere udstedte 
for Sum m er Paa 2,000 Kr., 1,000 Kr., 200 Kr. og 100 
Kr., ere de udstedte og udstedes de i de folgende Serier til- 
lige paa 5,000 Kr. Hver Storrelse har fit eget Litra og 
hver Kasseobligation fit eget Lobenumer. Ved deres Ud- 
levering ledsages de af Renteknpons. De for 2., 3. og 4.
Serie oprindelig udstedte 4 pCt. Rente beerende Kasseobli- 
gationer, der ere konverterede til 31/2 pCt.s Kasseobligationer, 
ligesom de 4 pCt. Rente beerende Kasseobligationer, af 5. og
6. Serie, der ere konverterede til 31/2 pCt.s Kasseobliga-
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25. ^ x ril. tioner fra 11. Ju n i 1900 at regne, cirkulere forsynede med 
Stempel, der betegner Konverteringen.

Kasseobligationerne lyde paa Jhcendehaver, men kunne 
noteres paa Navn i Foreningens Boger.

De kunne derhos erholdeS optagne i Foreningens Jnd- 
flrivningsboger, dog kun for saa vidt de ere noterede i For
eningens Boger som tilhorende den, for hvem de sorlanges 
indflrevne, og for saa vidt Belobet, der onskes indskrevet, 
udgor mindst 20,000 Kr. Bed Optagelsen i Jndflrivnings- 
bogerne forsynes de af Direktionen med Paategning om, at 
de indtil videre unddrages fra almindelig Omscetning, og 
der meddeles Kasseobligationernes Ejer et af Direktionen 
underskrevet Jndskrivningsbevis, der ikke kan transporteres 
eller paa anden Maade afhcendes, saa lidt som Pantfcettes 
med Netsvirkning over for Foreningen.

39. Renten udbetales i hver 11. Ju n i og 11. De- 
cember Termin i Foreningens Kontor i Kjobenhavn med 
Halvdelen af dens aarlige Belob mod Aflevering af den til- 
svarende Nenteknpon.

Af de Nentebelob, som ikke hceves til Forfaldstiden, 
tilsvares ingen Rente.

4V. De af Foreningen udstedte Kasseobligationer knnne 
ikke opsiges fra Ejerens Side; men i enhver af de tvende 
scedvanlige Terminer, 11. Ju n i og 11. December Termin, 
flal den hele Amortisationsfouden tilhorende Beholdning, 
efter at de styldige Renter af Foreningens Kasseobligationer 
ere fradragne, tillige med det Belob, som det tilncermelseS- 
vis kan paaregnes, at de Laan, der kunne ventes berigtigede 
efter Trcrkningen, maatte udkrceve, og som bliver at be
stemme af Direktionen, anvendes til Jndlosning af Kasse
obligationer. Det bestemmes ved Lodtroekning, der foretages 
scerligt for hver Serie og Afdeling, hvilke Numere af disse 
der flulle indfries med forholdsmoessigt Belob for hvert 
Litra. Lodtrcekniugen flal foretages saa betimeligt, at de
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udtrukne Nnmere 3 Maaneder f t r  UdbetalingSterminen kuime 25. ^.xrU. 
bekendtgvres og derved de Paagceldende Kasseobligationer 
indkaldes i en til offentlige Bekendtgorelser for hele Niget 
cmtoriseret Avis.

P aa  foranftrte Bekendtgsrelsesmaade og rned det for- 
anfvrte Varsel kan Foreningen til enhver af de forncevnte 
Udbetalingsterminer opsige enten samtlige udstedte Kasse
obligationer eller en Del deraf.

Ester den Termin, i hvilkeu en Kasseobligation for- 
falder til Udbetaling, svares ingen Rente af samme.

Udtrukne eller opsagte Kasseobligationer kunne ikke be- 
nyttes til Jndfrielse af Laan.

De til Udbetaling forfaldne Kapital- og Rentebelpb, 
der ikke hceves inden 20 Aar efter Forfaldstiden, hjem- 
falde til vedkommende Series Reservefond. Med Hensyn 
til Mortifikation af borteblevne Kasseobligationer eller Ku
pons forholdes efter den almindelige Lovgivnings Bestem
melser.

De indfriede Kasseobligationer maa ingen Sinde scettes 
i Omlvb, men skulle forsynes med en saadan Paategning 
af Direktionen, at de derved gvres ugyldiqe, og henlcegges 
i Foreningens Kasse, indtil de ved Revisionen af Aarets 
Negnflab have vceret foreviste Revisorerne, hvorefter de for- 
anstaltes tilintetgjorte i Overvcerelse af I^otariuL xudlieug 
i Kjvbenhavn.

41. Kassebog fsres i Regnfkabsaarets Lob fcelles; Jnd- 
og Udbetalinger foregaa i Forening for alle Serier, og over
alle Foreningens Administrationsudgifter i Regnfkabsaarets 
Lvb holdes fcelles Bog.

Ved det aarlige Regnfkabs Opgsrelse flal Administra- 
tionsudgifternes samlede Belvb Paalignes alle Serier, for 
de afsluttede Seriers Vedkommende i Forhold til Total- 
belpbet af samtlige Hovedstole, som enhver iscer af dem uo- 
viser ved Negnflabsaarets Udlsb, og for den aabentstaaende



25. Series Vedkommende i Forhold til det ved RegnflabsaaretS 
Slutning fremkommende Totalbelsb af de Hovedstole, af 
hvilke der statutmcessigt er beregnet Bidrag til Reserve- og 
Administrationsfonden.

Den saaledes Paalignede Andel fpres til Udgift i hver 
Series Bpger og Regnskab og udredes af dens Be- 
holdning.

Foreningens Ejendom tillige med alt Inven tar skal 
vcere fcelles Ejendom for de til enhver Tid bestaaende Serier, 
og stal enhver af disse deri vcere lodtagen med en saadan 
Andel, som af Foreningens Neprcesentantflab efter Jnd- 
stilling af Direktionen maatte blive besternt, i hvilken Hen- 
seende der flal tages tilbsrligt Hensyn respektive saavel til 
de enkelte Seriers Hovedstole som til deres Reserve- og Ad
ministrationsfonds S ta tus. AndelenS Stsrrelse, som senkst 
er fastsat i det den 24. Oktober 1895 afholdte Neprcesentant- 
MLlde, fastscettes paa ny mindst hvert 3. Aar i et ordincert 
Reprcesentantmode.

Naar Seriernes Andele i Fcellesejendommen forandres, 
indtrceder saadan Forandring fvrst ved Udlsbet af det 
vedkommende Negnskabsaar, til hvilket Tidspunkt da ogsaa 
den fornvdne Afregniug mellem de forflellige Serier og 
de dermed forbundne kontante Udbetalinger flulle finde 
Sted.

I  ovrigt flal der i Foreningens Regnflaber hvert Aar 
godflrives enhver Serie en Rente af 4 pCt. x. a. af det 
Belvb, som den har indestaaende i Fcellesejendommen, og 
bliver da ligeledes hvert Aar enhver Serie i Regnflabet at 
belaste med en efter Neglerne sor Administrationsudgifternes 
Fordeling beregnet Andel af samtlige de i Regnflabsaaret 
stedfundne, Fcellesejendommen vedrsrende Udgifter, deri ind- 
befattet en Rente af 4 pCt. p. n. af det Kapitalbetob, hvor- 
med Fcellesejendommen ved RegnflabsaaretS Begyndelse var 
fort til Bogs.
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Kap. 5.

O m  F o r e n in g e n s  B e s ty re ls e  og B e s til l in g s m c e n d .
42. Den overste besluttende Myndighed i alle For

eningens Anliggender tilkommer Generalforsamlingen, som 
bestaar af Foreningens Medlemmer (§§ 58 —60).

I  Säger, der angaa Konvertering af de til en eller 
flere Serier hörende Kasseobligationer, tilkommer den overste 
besluttende Myndighed for hver Serics Vedkommende alene 
de dertil hörende Medlemmer.

Under Ansvar til Generalforsamlingen bestyres For
eningens Anliggender af en Direktion, der kontroleres af et 
Reprcesentantfkab.

43. Direktionen bestaar, af tre Medlemmer og vcelges 
af Reprcesentantskabet. Direktorerne, af hvilke een stedse 
flal vcere retskyndig og een landbrngskyndig, vcelges paa 
seks Aar, saaledes at een afgaar hvert andet Aar. De 
skulle vcere bosiddende i Kjobenhavn, som er ForeningenS 
Domicil, eller saa nccr Staden, at de uden Vanflelighed 
kunne komme der til Stede.

Direktionen kan ikke tage nogen Beslutning, medmindre 
to af dens Medlemmer ere til Stede.

Naar en Direktor for en Tid er forhindret i at vare
tage sine Forretninger, kan Neprcesentantskabet konstituere en 
anden Mand til midlertidigt at fungere i Hans Forfald. 
Det samme gcelder under Vakance i Direktionen.

* 44. Hver Gang ordincert Direktorvalg sinder Sted, 
vcelger Neprcesentantflabet et af Direktionens Medlemmer til 
i 2 Aar at fungere som Formand. Denne har overhovedet 
det ncermere Tilsyn med den hele Forretningsforelse, hvorfor 
Han i Almindelighed i Kontortiden fkal vcere til Stede i For
eningens Lokale.

I  ovrigt bestemmer Reprcesentantstabet Fordelingen af 
de lobende Forretninger imellem Direktorerne, dog med 

Syltende Hcefte. 7

1 8 9 6 .
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25. Forbehold, at deres fallles Ansvarlighed vedbliver for de 
Beslutninger, hvori efter Statutterne den fuldtallige Direktion 
flal deltage.

45. Alle Begceringer om Optagelse i Foreningen og 
Laan af denne forhandles og afgpres af den fuldtallige 
Direktion, dog saaledes at der, hvis Direktionens Be- 
flutning strider imod den af vedkommende Repräsentant 
afgivne Erklcering (§ 6), gives denne Underretning derom.

Direktionen udfcerdiger og underflriver paa Foreuingens 
Vegne de Kasseobligationer, som udstedes af denne.

Direktionen foranstalter udleveret til indtrcedende Med- 
lemmer det dem tilstaacde Laan og paaser, at Medlem- 
mernes Nenter og porige Bidrag til Foreningen indkomme 
til rette Tid. Den fprer de't fornodne Tilsyn med Pan- 
ternes Vedligeholdelse og kan, saa ofte den finder det for- 
npdent, ved et af sine Medlemmer i Forening med ved
kommende Distrikts Repräsentant eller efter ncermere 
Overenskomst mellem Neprcesentantskab og Direktion ved 
Distriktets Neprcesentant i Forening med en af Taksations- 
mcendene lade enhver til Foreningen Pantsat Ejendom be- 
sigtige. Den tager Beslntning om, naar og hvorledes for- 
saldnc Laan eller Nestancer stulle inddrives, og besprger 
Renterne af Foreningend Kasseobligationer saavel som de 
ved Lodtrcekning opsagte Kasseobligationer ndbetale til rette 
Forfaldstider. Den drager Omsorg for, at Reserve- og 
Administrationsfondens Kassebeholdning gpres frugtbringende 
enten ved Opkpb af Foreningens Kasseobligationer eller paa 
anden betryggende Maade.

Direktionen udfcerdiger den i Z 10 omhandlede In -  
struks for Foreningens Taksaüonsmcend, hvilken skal ap- 
proberes af Reprcesentantfkabet. Den er berettiget til at 
suspendere en Taksationsmand, naar den finder Anledning 
dertil.
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46. De ved Foreningen forefaldende Forretninger blive, 25. 
for saa vidt de ej udfsreß af Direktprerne, at fordele iinellem
et Kassererkontor, et Bogholderkontor, et Ekspeditionskontor 
og et Noteringskontor, hvilke Kontorer kunne deles i flere 
Afdelinger. Direktionen antager og afstediger de til Forret- 
ningerned Bestridelse fornsdne Embedömcend og gsr Forslag 
til Instruks for disse, hvilken approbcres af Reprcesentant- 
flabet.

Lonnen for disse Embedsmcend bestemmes af Neprce- 
sentantflabet efter Direktionens Forslag.

Der tillcegges samtlige i Foreningen ansatte Embeds
mcend og Betjente, naar de efter mindst 15 Aars Tjeneste 
i Foreningen afskediges paa Grund af Alder, Svaghed eller 
anden dem utilregnelig Aarsag, Ret til Pension af For
eningen, dog ingen Sinde ud over 2/  ̂ af Gennemsnits- 
belobet af den i de sidste 5 Aar oppebaarne Lon af For
eningen.

De ncermcre Regler for Pensionens Styrrelse og Be- 
regning »samt Betingelserne for dens Erhvervelse og dens 
Fortabelse fastscettes af Neprcesentantflabet ester Direktionens 
Forslag.

47. Foreningens NegnflabSaar regnes sra 1. April 
til 31. M arts, og for hvert Kvartal forfattes scerlige Eks- 
trakter over de foregaaede Jn d - og Udbetalinger.

Det aarlige Regnflab opgores og tilstilles Nevisorerne 
inden paafolgende 15. Ju n i, og Regnflabsekstrakten opgores 
inden 3 Uger ester hvert Kvartals Udlpb.

Direktionen soranstalter det aarlige Regnflab sremlagt 
for Neprcesentantflabet og Generalforsamlingen samt offent- 
liggjort og bessrger saavel dette som Kvartalsekstrakterne 
indsendte til Jndenrigsministeriet.

48. I  pvrigt har Direktionen i det hele at Varetage 
Foreningens Anliggender paa bedste Maade og at holde sig 
Statutterne efterrettelig.
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25. 49. Dstifterne — derunder Samsö indbesattet — blive
med Hensyn til Reprcesentantvalgene at inddele i saa mange 
Distrikter, som Foreningens Reprcesentantflab maatte be
stemme, dog at Antallet fremtidigt ikke maa vcere undcr 17, 
i Siedet for som hidtil 15, samt at Kjöbenhavn med ncer- 
meste Omegn stedse faar mindst 5 Reprcesentanter, Bornholms 
Amt og Fyens S tift mindst 1 hver. Ved Dannelsen af de 
övrige Distrikter stal navnlig tages Hensyn til, at hvert en- 
kelt Distrikt erholder en Begrcensning, der saa vidt muligt 
er afpasset efter saavel Medlemmernes som Reprcesen- 
tanternes Tarv. Hvor vidt Forandring i den til enhver 
Tid bestaaende Ordning af Reprcesentantdistrikterne er for- 
nöden, samt i saa Fald, hvorledeS en saadan Forandring 
vil vcere at foretage i Henhold til ovenstaaende, afgöres af 
Rcprcesentantskabet.

De til et Distrikt hörende Medlemmer vcelge 1 Neprce- 
sentant, der fungerer i 3 Aar og vcelges paa de aarlige 
Möder, som Distriktets Medlemmer afholde, med simpel 
Stemmeflerhed i Henhold til § 54.

Balget ledes af en Valgformand, som Reprcesentant- 
skabet udncevner blandt Distriktets Medlemmer.

Samtidigt med Reprcesentantvalgene foretages tillige ved 
soerstilt Asstemning Balg af en Neprcesentant-Suppleant, der 
vil have at tiltrcede, naar Repräsentanten af en eller anden 
Grund flulde afgaa, forinden Hans Funktionsüd er ndlöben, 
eller paa kortere eller lcengere Tid maatte vcere forhindret 
fra at fungere. Ligeledes tiltrceder Suppleanten ved Forret- 
ninger, hvor Reprcesentanten er beslcegtet eller besvogret med 
paagceldende Ejer i op- og nedstigende Linie eller i förste og 
anden Sidelinie, eller hvor Reprcesentanten har en Panieret 
eller Köderet i den paagceldende Ejendom, eller hvor R eprä
sentanten i Lobet af de sidste 2 Aar har medvirket ved Op- 
förelsen eller Ombygningen af nogen Bygning Paa Ejen- 
dommen som Arkitekt, ülsynshavende, Mester eller Entreprenör.
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Gyldigheden af disse Balg afgores af Repräsentant- 25. 
flabet.

50. Neprcesentanterne forsamles altid i Kjobenhavn, i 
det mindste 1 Gang aarligt. Moderne indkaldeS af Neprce- 
sentantskabets Formand.

For at Reprcesentantflabet kan tage en gyldig Beslut- 
ning, fordres i alle Tilfcelde, at Halvdelen af Neprcesentan
terne ere til Stede, og at flere end Halvdelen af de tilstede- 
vcerende ere enige i Beslutningen. T il Gyldigheden af de 
Valg, som Reprcesentantflabet har at foretage, fordres lige- 
ledes flere end Halvdelen af de asgivne Stemmer. Ingen 
Repräsentant kan ved Valg til lonnede Stillinger afgive 
Stemme paa sig selv. Det aarlige Neprcesentantmode af- 
holdes i Oktober Maaned.

I  dette Mode udncevnes en af Neprcesentanterne til 
disses Formand for det folgende Aar. Neprcesentanternes 
Formand leder Forhandlingerne i Moderne.

Ekstraordincere Neprcesentantmoder afholdes, naar For
manden bestemmer det, eller naar enten Direktionen finder 
Anledning til at begcere et saadant eller i/g af Reprcesen- 
tanterne forlange det.

51. I  det aarlige Neprcesentantmode aflcegger Direk
tionen Beretning om Foreningens Virksomhed i det forlobne 
Regnflabsaar samt fremlcegger Negnflabet med Revisorernes 
Bemcerkninger og Besvarelsen herpaa, saa og Afflrifter af 
de i det forlobne Regnflabsaar og senere afgivne Kvartals- 
ekstrakter. Reprcesentantflabet afgiver Decision paa Regn- 
flabet og meddeler Direktionen Kvittering for rigtigt Negn- 
flabs Aflceggelse. Derester foretages de Valg, som Reprce- 
sentantflabet har at udfore, samt forhandles og afgores de 
Sporgsmaal, som enten af Direktionen eller af nogen af 
Neprcesentanterne eller af Foreningens Medlemmer ere 
fremsatte.

7 *



25. I  de ekstraordincere Reprcesentantmvder kunne alene de
Genstaude, som have foranlediget Meldet, komme under Af- 
gprelse. Undtagelse fra denne Bestemmelse kan fle med 
Direktionens og Neprcesentantskabets Samthkke.

52. O m  Tiden for Reprcesentantmeldernes Afholdelse 
lader Reprcesentantflabets Formand Bekendtgsrelse indrykke 
i Berlingske Tidende saavel som i Lolland-Falsters og FyenS 
Stiststidender samt i et eller flere af de i hvert Reprcesen- 
tantdistrikt mest udbredle lokale Blade med mindst 4 Ugers 
Varsel, men bpr desuden senest 14 Dage fpr et Msdes Af
holdelse meddele enhver Neprcesentant scerlig Underretning 
derom med kort Angivelse af de Genstande, som ville komme 
under Forhandling.

De Genstande, som noget Medlem af Foreniugen snfler 
forelagte Reproesentantfkabet i det aarlige Mpde og den der- 
paa folgende ordincrre Generalforsamling, maa inden3Uger 
ssr Neprcrsentantnwdets Afholdelse vcere anmeldte for D i
rektionen.

53. Reprcesentantflabet er pligtigt at Varetage For
eningens Tarv paa bedste Maade og navnlig at Paase, at 
Foreningens S tatutter nvjagtigt overholdes. Det er beret- 
tiget til at suspendere Direktionens Medlemmer saavel som 
Nevisorerue, men til en saadan Beslutnings Gyldighed ud- 
fordres, at 2/g af de tilstedevcerende Reprcrseutanter ere enige 
i Beslutningen.

54. Inden  en Maaned efter, at det aarlige Reproesen- 
tantmvde er afholdt, skulle Reprcesentanterne hver i sit 
Distrikt med mindst 8 Dages Varsel ved Bekendtgsrelse i et 
eller flere af de i Distiktet mest udbredte Blade indkalde de 
til Distriktet hörende Medlemmer af Foreningen til et Melde 
paa et bekvemt Sted. T il disse Me>der have Medlemmer 
fra andre Distrikter ikke Abgang.

Paa dette Melde flal Reproesentauten fremlcegge den af 
Direktionen meddelte Beretning om Foreningens Virksomhed
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i det forlpbne Regnflabsaar og det ofientliggjorte Regnflab 25. 
samt en Ekstrakt af, hvad der er vedtaget i det aarlige Re- 
prcesentantmpde, saa og foranstalte det i § 56 omhandlede 
Balg af Taksationsmoend.

Enhver Repräsentant er desuden Pligtig at meddele 
Direktionen de af den forlangte Erklceringer og Oplysninger 
samt at overtage.> de Ham som Distriktsreprcesentant ifslge 
Statutterne soerlig tildelte Funktioner.

55. Reprcesentantflabet udncevner 2 Revisorer, som 
gennemgaa det aarlige Regnflab og efterse den efter samme 
tilstedevcerende Beholdning saavel af Aktiver som af Penge 
samt navnlig bevidne, at de efter Regnflabet indfriede Kasse- 
obligationer have vceret dem foreviste og vceret forsynede 
med fornsden Annullationspaategning. Revisorernes Be- 
mcerkninger flulle vcere Direktionen titstillede inden hvert 
Aars 1. August, og Direktionen Besvarelse herpaa afgiven 
inden paaftlgende 21. August.

Revisorerne maa derncest inden 15. September erkläre, 
om de finde Direktionen Besvarelse'fytdestgjsrende cller ikke, 
og afgive et Forflag til Reprcesentantflabet, om Regnflabet 
kan af samme kvitteres, eller om Ansvar er at paalcegge 
nogen.

Af Revisorerne afgaar hvert Aar den, der har fungeret 
lcengst. For hver Revisor vcelges tillige en Suppleant.

56. For ethvert Reprcesentantdistrikt eller saadanne 
stsrre eller mindre Distrikter, som bestemmes ved Reprcesen- 
tantflabets Beslutning, foretages Paa de i § 54 omhandlede 
aarlige Msder Valg af Taksationsmcend, hvis Antal i hvert 
Distrikt er 3, og af hvilke aarlig den afgaar, der har 
fungeret i 3 Aar.

Gyldigheden af disse Valg afgpres af Direktionen.
En Taksationsmand maa ikke vurdere nogen Ejendom, 

med hvis Ejer Han er beflcegtet eller besvogret i op- og ned- 
stigende Linie eller i fsrste eller anden Sidelinie. Ej Heller
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25. ^x ril. maa Han vurdere nogen Ejendom, i hvilken Han selv har 
Panieret eller nogen Koberet. Endelig maa Han ikke vurdere 
nogen Bygning, ved hvis Opforelse eller Ombygning Han i 
Lobet af de sidste 2 Aar selv har medvirket som Arkitekt, 
tilsynshavende, Mester eller Entreprenor. I  saadaune Til- 
foelde, saavel som naar en Taksationsmand er forhindret 
fra at fungere eller ifolge § 45 er bleven suspenderet, flal 
Neprcesentantflabets Formand vcrre bemyndiget til efter An
meldelse fra Direktionen, ledsaget af vedkommende Reprce- 
sentants Forslag, at beskikke en anden Taksationsmand enten 
sor den enkelte Forretning, eller indtil et nyi Valg kan finde 
Sted.

57. Taksationsmcendene asgive efter deres Udncevnelse 
til Direktionen en flriftlig Forsikring, hvori de erkläre, at 
de som retfkafne Mcend med Troflab og Samvittighedsfuldhed 
ville rpgte det dem betroede Hverv, noje efterkomme de dem 
givne Forskrifter med Hensyn til Taksationen af Ejendommene 
og stedse udfore Taksationerne saaledes, som de tröste sig 
til inden Retten med deres korporlige Ed at bekrcefte, naar 
paafordres.

Taksationsmcendene ere pligtige til inden 14 Dage efter 
modtagen Begcering at afholde Taksationsforretningen, med- 
mindre de have bevisligt Forfald, hvorom da Rekvirenten 
bliver at underrette, og ere ligeledes Pligtige at foretage 
Eftersyn af de til Foreningen pantsatte Ejendomme, naar 
Direktionen maatte forlange saadant.

58. Der flal aarligt afholdes en Generalforsamling 
umiddelbart efter det aarlige Reprcesentantmode; derhos kan 
saavel Direküonen som i/g af Reproesentanterne forlange en 
ekstraordincer Generalforsamling afholdt. Dette kan ogsaa 
forlanges af 100 Medlemmer.

Naar der flal afholdes Generalforsamling, bekendtgor 
Direküonen dette med mindst 14 Dages Varsel i Berlingfle 
Tidende saavel som i Lolland Falsters og Fyens Stiftstidender
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samt i et eller flere af de i hvert Reproesentantdistrikt niest 25. ^.xril. 
udbredte lokale Blade, og skal Bekendtgvrelsen indeholde en 
kort Angivelse af de Genstande, som skulle forhandles. S aa- 
fremt der foreligger Forslag til LEndring i Statutterne, flal 
Bekendtgvrelsen tillige indeholde en kortfattet Angivelse af, 
hvorpaa de gaa ud, samt at trykt Eksemplar deraf kan af- 
hentes af Medlemmerne hos Repräsentanten eller faas 
portofrit tilsendt ved Henvendelse til Direktionen.

59. P aa  den aarlige Generalforsamling sremlcegges 
den Reprcesentantflabet af Direktionen meddelte Beretning 
om Foreningens Virkfomhed i det forlvbne Aar saavel som 
Regnfkabet og de afgivne Kvartalsekstrakter med Revisorernes 
Bemcerkninger og Besvarelsen heraf. Der tages derhos Be
stemmelse om de Besvceringer, som maatte ncere indgivne 
oder, at der enten af Direktionen eller af det samlede Re- 
proesentantskab er ncegtet nogen Optagelse i Foreningen, 
samt om de vvrige Genstande, som maatte foreligge. I  
Tilfcelde af, at -der er Spvrgsm aal om Forandringer i disse 
Statutter, saavel som naar enten Reprcesentantflabet har 
suspenderet nogen af Direktvrerne eller af Nevisorerne, 
og den paagceldende forlanger det, eller naar Direktionen 
tror at bnrde vcegre sig ved at udfvre nogen af Neproesen- 
tantskabet tagen Beflutning, uden at Neprcesentantskabet, naar 
saadan Vcegring er fremsat, vil forandre sin Beflutning, flal 
Sagen forelcegges en Generalforsamling.

6V. Ethvert Medlem af Foreningen er berettiget til 
at mvde Paa Generalforsamlingen og afgive Stemme. Stem- 
mernes Antal retter sig efter Hovedstolens eller, for saa 
vidt Medlemmet er indtraadt med flere Ejendomme, efterde 
sammenlagte Hovedstoles Stprrelse, saaledes at

29,900 Kr. eller derunder giver 1 Stemme,
30.000 — til 49,900 Kr. — 2 Stemmer,
50.000 -  - 69,900 — — 3 —
70.000 -  - 89,900 — -  4 —
90.000 — eller derover — 5 —



2 5 . hvilket er det hejeste Stemmeantal, der kan tilkomme noget 
Medlem enten som saadant eller som Fuldmcegtig for 
andre.

Ethvert Medlem maa for at kunne afgive Stemme paa 
Generalforsamlingen vcere personligt til Stede eller sende en 
behvrig legitimeret Fuldmcegtig, der maa vcere Medlem as 
Foreningen.

For at en Generalforsamling kan tage gyldig Beflnt- 
ning, maa der i det mindste vcere et saadant Antal Med- 
lemmer til Stede, at de kunne asgive 100 Stemmer. Er
der ikke et saadant Antal Stemmer til Stede, berammes en 
ny Generalforsamling med mindst 14 Dages Varsel, hvorom 
Bekendtgyrelse under Paaberaabelse af ncervcerende Paragraf 
stal ske paa den i § 58 fastsatte Maade, og den saaledes 
indkaldte ny Generalforsamling er berettiget til at tage Be- 
stutning uden Hensyn til, hvor mange Medlemmer der ere 
til Stede. Enhver Beslutning af en Generalforsamling maa 
for at vcere gyldig vcere billiget af flere end det halve Antal 
af de afgivne Stemmer.

Fremgangsmaaden ved Generalforsamlingers og Med- 
lemsmoders Afholdelsc samt ved Balg af Neprcesentanter, 
NeprL'sentant-Suppleanter og Taksationsmccnd i Henhold 
til §§ 49 og 56 fastscettes i ovrigt i et af Direktionen og 
Neprcescntantskabct vedtaget Regulativ.

61. T il Direkterer kunne vcelges Mcend uden for For- 
eningeu; men Ncprceseutanter, Reprcesentant-Suppleanter, 
Nevisorer, Nevisor-Snppleauter og Taksationsmcend flulle 
(med de i ßß 9, 11 og 56 hjemlede Undtagelser) vcere Med
lemmer af Foreningen.

Medlemmerne ere Pligtige at modtage de Valg, som 
falde Paa dem, naar Neprcesentantskabet ikke paa deres Be- 
gcering findcr tilstrcekkelig Grund til at fritage dem derfor.

Ved alle Omvalg kunne de fratrcedende genvcelgeS, men

1 8 9 6 . 1 5 4  K. om Stadf. paa Statutter for Lstift. Kreditforening.



de kunne vcegre sig ved at modtage nyt Valg i lige saalang 25. ^xril. 
Tid, som de have fungeret.

Naar nogen fratrceder sin Bestilling uden for sin Tur, 
jüngerer den, der vcelges i Hans Sted, kun i det Tidsrum, 
der er tilbage indtil den Tid, da den fratrcedende efter T ur 
skulde vcere fratraadt.

62. F ra  1. April 1890 at regne tillcegges der hver 
Direktor i aarlig Lsn 10,000 Kr., og desuden gives der 
Direktionens Formand et aarligt Tillceg af 2,400 Kr., alt 
at udbetale med 1/12 maanedlig forud.

Direktionens Medlemmer have, naar de foretage Rejser 
i Foreningens Anliggender, Krav paa de samme Diceter og 
den samme Godtgvrelse for Befordringsomkostninger som 
Reprcesentanterne.

63. NevisorerneS Lem bestemmeö af Reprcrsentant- 
skabet ester Direktionens Jndstilling, og for Rejser i deres 
Bestillings Anliggender erholde de Befordringsgodtgsrelse og 
Diceter som Reprcesentanterne.

Det Vederlag, der tilkommer Reprcesentanter og Taks- 
ationsmcend, bestemmes efter Direktionens Jndstilling af 
Generalforsamlingen med Jndenrigsministeriets Billigelse.

64. De Diceter og Befordringsomkostninger, som til- 
komme Taksationsmcendene, naar de foretage Taksation af 
en Ejendom, modtage de umiddelbart af Ejereu. De ovrige 
Diceter og Befordringsomkostninger afholdes af Foreningeils 
Kasse efter indgiven, af Direktionen anvist Negning.

65. Forandring i disse Statu tter kan kun foretages 
ved en paa den foran foreftrevne Maadc sammenkaldt General- 
forfamlings Beslutning og trceder fklrst i Kraft, naar samme 
er billiget af Jndenrigsministeriet.

66. Beslutning om Ophvr af Foreningens Udlaans- 
virksomhed har forst Gyldighed, naar den efter at vcere ved- 
tagen paa en Generalforsamling atter tiltrcedes Paa en i 
saadant Djemed Paa den foranfsrte Maade med mindst 4

K. om Stadf. paa Statutter for Ostift. Kreditforening. 1 5 5  1 8 9 6 .



25. Ugers Varsel sammenkaldt Generalforsamling af tre Fjerde- 
dele af de afgivne Stemmer og derhos billiges af Jndenrigs- 
ministeriet. Det kan ikke ved en saadan Beslulning paa- 
lcegges noget Medlem uden eget Samtykke at indbetale sin 
Gceld til Foreningen i kortere Tid end den, der hjemles ved 
den vedkommendes Forskrivning og ved ForeningenS S ta- 
tutter, ligesom ej Heller noget Medlem er Pligtigt uden eget 
Samtykke i ovrigt at taale nogen Forandring i det Rets- 
forhold, hvori det efter sin Forskrivning og Forcningens 
S tatutter (§ 26) staar til Foreningen.

1 8 9 6 . 1 5 6  K. om Stabs, pan Statuttcr for Dstift. Kreditforening.

Midlertidige Bestemmelser.
1. De i § 29 iudeholdte Bestemmelser komme ogsaa 

til Anvendelse paa Forretninger, berigtigede Pr. 11. Deeember 
Termin 1895, saaledes at den det vedkommende Medlem derester 
tilkommende Neservefondsandel ndbetales det, selv om dets 
Panteobligation til Foreningen maatte vcere kvitteret ved 
disse Statu tters Jkrafttrceden.

2. Reprcesentantflabet trceffer den fornödne Ordning 
med Hensyn til den i § 49 fastsatte Forpgelse af de kjöben- 
havnfle Distrikter fra 4 til 5 samt bestemmer, fra hvilket 
Tidspunkt Fyns S tift stak danne et selvstcendigt Reprcesen- 
tantdistrikt og et nyt Distrikt skal oprettes for Kjöbenhavn og 
Omegn.

Naar nogen af Reproesentanterne i 13., 14. og 15. 
Distrikt afgaar uden at önske Genvalg, ville de ncevnte 3 
Distrikter vcere at omfordele til 2 Distrikter, og der oprettes 
da samtidig et 6. Distrikt for Kjöbenhavn og Omegn.

3. I  Henhold til Kundgörelse af 4. Februar 1895 har 
Konvertering fundet Sied i 11. Ju n i Termin 1895 af 
alle til 5. og 6. Series 1. Afdeling 'henhörende 4 pCt. 
Rente bcrrende Kasseobligationer, saaledes at Renten af disse 
nedscettes til 31/2 PCt. fra 11. Ju n i 1900.



Omkostninger i Anledning af den stedsundne Konver- 25. ^p ril. 
tering ere forskudsvis blevne udredede af Seriernes Reservc- 
sond, og de fornsdne Laan til Konverteringens Gennem- 
forelfe kunne optages af de paagceldende Serier.

Ethvert Medlem af 5. og 6. Series 1. Afdeling skal 
tilsvare en forholdsmcessig Andel af de noevnte Omkostninger 
tillige med Renter ikke over 4 pCt. p. a., hvoraf fplger, 
at det Medlem, der iudfrier sin Restgceld eller gor Afdrag 
paa denne, flal indbetale sin Andel i Konverteringsgcelden 
helt eller delvis, forinden dets Panteobligation kvitteres 
helt eller delvis.

Naar en til Serien pantsat Ejendom flifter Ejer og 
det tillades Erhververen at indtrcede i vedkommende Med- 
lems Sted, gaar Forpligtelsen med Hensyn til Konverterings
gcelden over paa den nye Ejer.

Udlaanet i 6. Series 1. Afdeling er standset, og som 
Betingelse for den stedsundne Konvertering er Direktionen 
bemyndiget til at indgaa paa, at Foreningen ophorer med 
Udlaan i 4 pCt. Rente bcerende Kasseobligationer for et 
Tidsrum ikke over Ju n i Termin 1900.

Det er overladt til Neprcesentantskabet efter Direktionens 
Jndstilling og under Forbehold af Judenrigsministeriets B il
ligelse at tage Bestemmelse om, naar og i hvilket Omfang 
Nedscettelse af den aarlige Udelse kan finde Sted som Folge 
af foretagen Konvertering.

4. K o n v e r te r in g  af 1. S e r i e s  K a s s e o b l i g a t i o n e r .

u. Konvertering af de til Foreningens 1. Serie hörende 
Kasseobligationer sinder Sted i Ju n i Termin 1896, saaledeß 
at Renten fra denne Termin nedscettes til 31/2 pCt. p. u.

d. For Medlemmer af 1. Serie nedscettes Renten 
af Restgcelden fra 4 til 31/2 pCt. x. a. fra 11. Ju n i Termin 
1896, medens Terminsydelsen bliver uforandret.

0 . Bestemmelserne i de under 6. December 1851 sank-
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1 8 9 6 .  1 5 8 Skr. ang. Svretsdekreter.

25. tionerede StatutterS §§ 30 og 33, sidste Stykke, skulle ikke 
vcere til Hinder for, at de til 1. Serie hörende 4 pCt.s 
Kasseobligationer i Stedet for at indfries blive afloste med 
et tilsvarende Belob i Kasseobligationer af samme Serie, 
lydende paa at svare 31/2  pCt. aarlig Rente.

Foranstaaende af Generalforsamlingen i Kreditforeningen 
af Grundejere i de danfle Dstifter d. 10. d. M. vedtagne 
reviderede Statutter, der trcede i Stedet for de under 6. 
December 1851 stadfcestede S tatutter og de dertil sig flut
lende senere Tillceg, stadfoestes herved i Henhold til Lov af 
20. Ju n i  1850.

Hvilket i Overensstemmelse med bemeldte Lovs § 5 
herved bringes til offentlig Kundflab.

25. ^pril. Justitsmin. Skr. (til Amtmanden oder Svend- 
borg Amt) ang., at Dekreter, der affiges af S t 
reiten i Henhold til S tloven s W  1 4  og 24 , ere 
egentlige Retskendelser.

I  et direkte hertil indkommet Andragende har Over- 
retssagforer N. N. under Henvisning til Amtets Skrivelse 
af 26. Februar d. A. betreffende en af Ham til Amtet 
rettet Foresporgsel om, hvorvidt Dekreter, der afgives af 
Söretten i Henhold til Solov af 1. April 1892 § 14 om 
Afscettelse af en bestyrende Reder og i Henhold til Lovens 
§ 24 om Skipperens Lonningsvilkaar, ere at betragte som 
administrative Afgorelser eller som egentlige Retskendelser, 
begcert en Udtalelse fra Justitsministeriet om det ncevnte 
Spörgsmaal.

Foranlediget heraf flal man meddele, at Iustitsm ini- 
steriet med Amtet er enigt i, at de omhandlede Afgorelser 
maa anses som egentlige Retskendelser.



Skr. cing. Akgteskabsfornyelsc. 1 5 9  1 8 9 6 .

Kirke- og Undervisningsmin. Skr. (til B i- 25. Lp-il. 
floppen oder Sjcrllands S t if t )  ang. Frcmgaugs- 
maaden ved Fornyelsen af et ved kongelig Bevil- 
ling fuldstceudig ophcevet LEgteflab*).
N I  Anledning af det med Deres Hsjcervcerdigheds be- 
hagelige Erklcering af 21. d. M . hertil indkomne Andragende, 
hvori >en Sogneprcest ncest at meddele, at N. N. og Hans 
tidligere Hustru, hvis ZEgteflab ved den hoSlagt tilbage- 
fplgende allerhsjeste Bevilling af 21. M arts 1882 er blevet 
fuldstcendig ophcevet, d. 19. d. M . under Iagttagelsc af den 
i kongl. Resol. af 17. Oktober 1815 foreskrevne FremgangS- 
maade for Andrageren have erkläret, at de igen ville trcede 
i cegteflabelig Forbindelse, forespxlrger, om der stak fle Til- 
ssrsel .til Ministerialbogen om dette ZEgteskabs Fornyelse, 
samt om Bevillingen flal tilstilleS Justitsministeriet til Kassa
tion, flulde Ministeriet tjenstlig melde til behagelig Ester- 
retning og videre Bekendtgorelse, at der om den ved det op- 
hcevede LEgteskabs Fornyelse af Andrageren i Overens- 
stemmelse med den forncevnte kongl. Nesol. foretagne Hand
ling vil vcere at gvre fornvden Tilforsel til vcdkommende 
Kirkebog med Angivelse af de af Parterne stilledc Forlovere, 
hvorefter det maa vcere overladt til Parterne selv at ind- 
sende Skilsmissebevillingen til Kassation i Justitsministeriet, 
lcdsaget af en Udfkrist af Kirkebogen angaaende det ved den 
ommeldte Lejlighed Passerede.

Justitsmin. Skr. (til Amtnmnden over K jo -29. ^ x n i .  

bcnhavns Amt) ang-, hvilkcn stedlig Myudighed 
det tilkommer at paakende en Kurators Vcegring 
ved at samtykke i Hans M yndlings LEgteflab.

Ester at et Andragende 'til Birkedommeren i N. N.

*) Gejstl. Reflriptsamling 1890.



29. ^ p rü . Birk, hvori den den 14. Ju n i 1873 ftdte Oand. xdil. N. N. 
fremftrer Besvcering oder, at Haus beskikkede Kurator, 

 ̂ Overretsprokurator N. N. heras Staden, har vcegret sig ved 
at meddele Ham Sarntykke til at indgaa AEgteskab, samt har 
anholdt om, at Kurators Vcrgring maa blive crklceret for 
ligyldig, af bemeldte Birkedommer Var blevet tilstillet Kjv- 
benhavns Magistrat, hvem Sagend Afgsrelse under Hensyn 
til, at Kurator bor i Kjöbenhavn, formentlig flulde tilkomme, 
men af bemeldte Magistrat derefter Var bleven tilstillet Birke- 
dommeren i Kjobenhavns Amts nordre Birk, som i sin Tid 
har beskikket Kurator, har Hr. Kammerherren, da sidstncevnte 
Birkedommer ej Heller har anset sig kompetent til at trceffe 
Afgsrelse, ved hertil at indsende Andragendet, i Skrivelse af 
25. d. M. forelagt Justitsministeriet Spsrgsm aalet om, af 
hvilken af de ovenncevnte Myndigheder der vil vcere at trceffe 
Afgsrelse med Hensyn til Andragendet.

Saaledes foranlediget flal man herved meddele, at Mi- 
nisteriet med Dem er enigt i, at Afgsrelsen tilsalder Birke- 
dommeren i Kjobenhavns Amts nordre Birk.

29. Kirke- og Undervisningsmin. Skr. ( t i l  en
Sogneproest) ang., at det ikke er nsdvendigt, at 
Lysning til LEgteskab foregaar paa tre nmiddel- 
bart paa Hinanden folgende Ssndage*).

I  et direkte hertil indsendt Andragende har Deres Vel- 
cervcerdighed ncest at meddele, at De har ncegtet at lyse 3. 
Gang til ALgteskab for et Brudepar, sor hvilket der er ble
vet lyst til ZEgtcskab 1. og 2. Gang i N. N. Kirke hen- 
holdsvis den 12. og 19. d. M., af Hensyn til, at Brud- 
gommen ikke har vceret i S tand ü l inden Foretagelsen af 
af en 3. Lysning at tilvejebringe den lovbefalede Attest fra

1 8 9 6 . 1 6 0  Skr. ang. Lysning til ALgteskab.

Gejstl. Neflriptsamling 1896.



B. om Navneforandring ved et Landsogn. 1 6 1  1 8 9 6 .

sin Forftrgelseskommune, forespurgt, om De er berettiget til 29. ^p ril. 
at foretage den 3. Lysning SjSndagen d. 3. M aj uden Hen- 
syn til, at de 3 Lysninger derved ikke foretages paa 3 
umiddelbart ester Hinanden folgende Ssndage.

Foranlediget heraf stnlde Ministeriet tjenstlig melde til 
behagelig Efterretning, at, efter hvad der tidligere er antaget, 
jfr. navnlig Kancelli-Skrivelse af 16. Ju n i 1827 aä  Nr. 20, 
er Hensigten med de i Frd. 30. April 1824 § 2 brugte 
Ord „efter Hinanden" kun at tilkendegive, at flere Lyöninger 
ej kunne foretages samme Dag, nagtet der flere Gange hol
des Gudstjeneste, hvorimod det ikke er nxidvendigt, at Lys- 
ningen fler paa 3 umiddelbart efter Hinanden folgende S sn -  
dage, og at der for saa vidt intet er til Hinder for, at den 
3. Tillysning ster Ssndagen den 3. M aj, og at Vielsen der- 
efter finder Sted d. 8. s. M.

Bekendtgorelse om Forbnd mod J a g t paa 29.
Sven  udfor Fuglekpjcrne paa Fanp i Tiden fra dtr. 65. 
den 1. J n li til den 1. November. (Jndenrigs- 
ministeriet.)

Jndm . Sam l. pa§. 563.

Bekendtgorelse om, at Assens Sogn  i Bjerre 29. p̂rii. 
Herred under Bejle Amt, Aarhns S tift , frem- Nr «8. 
tidigt bemrvnes A s S ogn. (Ministeriet for 
Kirke- og Undervisningsvcesenet.)

Jndm . Sam l. pLZ. 563.

Bekendtgvrelse ang. Margarinebeholderes Form so. -rprii. 
og Markning m. v. samt Farven for Margarine. Nr. 66.
(Jndenrigsministeriet.)

Jndm . Sam l. pax. 564.



1 8 9 6 . 1 6 2 Skr. ang. Stcmpclafgift.

4. UH . Generaldirektor, sor Skattev. Skr. ( t il  Arnt- 
manden oder Svendborg Am t) ang., hvorvidt 
en en Ejendorn?paahvilende Bygafgift til Kamner- 
kassen fluide medtages ved Beregning af Stempel 
til Sksde paa Ejendonnnen.

Ved at fremsende/.det^hoslagt tilbagefolgende Sksde paa 
Ejendommen M atr.-N r. 45 af N. N. Ksbstads Markjorder 
har Amtet udbedt sig Generaldirektoratets Resolution for, 
hvorvidt den Bygafgift til Kpbstadens Kcemnerkasse, der vil 
voere at svare af Ejendommen, naar denne bruges af en 
udenbys boende, vil voere at tage i Betragtning ved Be
regningen af Stemplet til Sködet.

Foranlediget heraf flal man med Bemcerkning, at man 
gaar ud fra, at den paagceldende Afgift paahviler Ejen
dommen i Henhold til Forordning af 18. Oktober 1811, 
meddele, at Afgiften efter Generaldirektoratets Formening 
ncermest maa stilles i Klasse med de i Stempellovens § 33, 
2. Stykke, 1. Punktum, ncevnte Asgister og derfor ikke vil 
voere at medregne ved Stemplets Beregning.

5. UH. Kirke- og Undervisningsnün. Skr. ( t il F v r -  
standeren fo r et p r iva t Kvindesem inarium ) ang. 
Lov 30. M arts 18 94 ß 21).

................................  at det i Lovcn af 30. M arts 1894
§ 2 d  fordrede Aars Skolevirksomhed kan tilvejebringes ved 
Sammenlcegning af flere afbrudte Perioder*).

*) Gejstlig Reflriptsamling.
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Bekendtgsrelse om en mellem Kongeriget 6. Naj. 
Danmark og Kejserriget Japan afflnttet Handels- dir. 72. 

og Skibsfarts-Traktat. (Udenrigsm inisteriet.)
Jndm . Sam l. xa§. 564.

Justitsmin. Skr. (t il Amtmanden oder T h i-  6. Nnj. 
sted Am t) om fast Lavvcerges Samtykke krcrves 
til en Enkes Jndgaaelse af LEgteskab.

Ved at meddele, at Sogneprcesten for N. N. Menig- 
heder har vcegret sig ved at cegtevie N. N. og Enken N. N. 
paa Grund af, at den for fidstncevnte beskikkede Lavvcerge 
for Sogneprcesten har nedlagt Jndsigelse imod, at den be- 
gcerte Vielse foretages, saa loenge Han ikke som Lavvcerge for 
Enken har givet fit Samtykke til Jndgaaelsen af det paa- 
gceldeude ZEgteflab, har Overretssagfisrer N. N. paa ved- 
kommendes Vegne forespurgt, om der overhovedet efter danst 
Ret, for at en Enke med fast Lavvcerge kan indgaa ZEgte- 
flab, udkrceves Samtykke hertil fra den for hende beskikkede 
Lavvcerge.

Foranlediget heraf flal man meddele, at det fremsatte 
SpvrgSinaal efter Justitsmiuisteriets Formening maa besvares 
bekrceftende, men at Spsrgsm aalet i svrigt henhprer uuder 
Domstolenes Afgprelse.

Bekcndtgorelse ang. Eneretsbevilling til An- 7. Llaj. 
lceg og Drift af en Jernbane fra Nykjöbing til Nr. 71. 

Holboek. (M in iste rie t fo r offentlige Arbejder.)
P aa  derom af Ministeriet for offentlige Arbejder ned- 

lagt allerunderdanigst Forestilling har det under 6. d. M . 
allernaadigst behaget Hans Majestcet Köngen at meddele 
Holbcek Amtsraad folgende Eneretsbevilling til Anlceg og 
Drift af en Jernbane fra Nykjvbing ül Holbcek.



7. V i C h r i s t ia n  den  N ie u d e  o. s. v. G. v.: At Vi
efter derom indgivet Andragende i Overensstemmelse med 
Lov Nr. 88 af 8. M aj 1894 allernaadigst ville have forundt 
og bevilget Holbcek Amtsraad Eneret til at aulcegge en Je rn - 
bane fra Nykjobing til Holbcek samt til indtil 1. Jan u a r 1990 
at benytte denne til Befordring af Personer og GodS ved 
Hjcelp af Lokomotiver, idet Vi dog ville have Staten sor- 
beholdt Eneret til Jernbanetransporten mellem de Punkter 
paa Statsbanerne, med hvilke forstncevnte Bane ved For- 
bindelse med andre Jernbaner maatte komme'i Verbring.

Bevillingen meddeles derhos paa folgende Betingelser:*)

7. N af. Bekendtgörelse ang. Meddelelse af en Ene- 
Nr. 73. retsbevilling til Anlcrg og D rift af en Jernbane 

fra Kjerteminde Havn til Odense. (M in iste r ie t 
fo r offentlige A rbcjdcr.)

P aa  derom af Ministeriet for offentlige Arbejder ned- 
lagt allerunderdanigst Forestilling har det under 6. d. M. 
allernaadigst behaget Hans Majestcet Köngen at meddele 
D 'H rr. Proprietcer F . Andersen, R. af D., til Nosendal, 
Folketingsmand, Guldsmedemester Emil Christiansen, R. af D., 
af Odense, Gaardejer Chr. Hansen af Nosenlund, Sagforer 
E. Knudsen af Odense og Kobmand Peter W. Waidtlow af 
Odense folgende Eneretsbevilling til Anloeg og Drift af en 
Jernbane fra Kjerteminde Havn til Odense.

V i C h r i s t ia n  den N ie n d e , o. s. v. G. v.: At Vi 
efter derom indgivet Andragende i Overensflemmelse med 
Lov Nr. 88 af 8. M aj 1894 allernaadigst ville have for
undt og bev ilge t................  Eneret til at anloegge en Je rn 
bane fra Kjerteminde Havn til Odense samt til indtil 1.

1 8 9 6 . 1 6 4  B. om Eneretsbcvilling til Jernvanedrift.

*) Udelades her.



Cirk. ang. vcernepügtiges Flyttcbeviser. 1 6 5  1 8 9 6 .

Ja n u a r 1990 at beuytte denne til Befordring af Personer 7. N aj. 
og Godö ved Hjcelp af Lokomotiver, idet Vi dog ville have 
Staten forbeholdt Eneret til Jcernbauetransporten mellem 
de Punker Paa Statsbanerne, med hvilke forstnoevnte Bane 
ved Forbindelse med andre Jernbaner maatte komme i Be- 
roring.

Bevillingen meddeles derhos paa folgende Betingelser:* **))

Bekcndtgörelse om et af Justitsministeriet stad- 7. N af. 

fcrstet Tillcrg til Sundhedsvedttrgten sor Kjöben- Nr. Sv.
havn (Justitsministeriet.)

Jndm . Sam l. 577.

Justitsministeriets Cirk. ( t il samtlige Ud- 7. 
skrivningschefer, Lcegdsforstandere og Lcegds- 
mcend) ang. Ekspeditioner vedrvrende vLrneplig- 
tiges Flyttcbeviser.

P aa  dertil given Foranledning stak man herved ind- 
skcerpe Bestemmelserne i Justitsministeriets Cirkulcore af 
2. Ju li  1869, for saa vidt samme gaar ud paa, at enhver 
ved Udfcerdigelsen af Flyttebeviser for de vcernepligtige for- 
anlediget Ekspedition saavel for LcegdsmcrndeneS og Lcegds- 
forstandernes som, hvor det tilslyttede og det fraflyttede Sied 
höre til forskellige Udflrivningdkredse, tillige for Udflrivnings- 
chefernes Bekommende flal foregaa og a f fe n d e s  senest inden 
8 Dage efter Flyttebevisets Udfoerdigelse eller dets Modtagelse.

Bekendtgorelsc om Bedtagelseu af forskellige 8. 
LEndringer i  Overenskomsten af 27. November 
1891 om Postforbindelsen mellem Danmark og

*) UdeladeS her.
**) Lovtidende B . 1896.
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8. Nsj. Norge. (Generaldirektoratet fo r Post- og B e - 
fordringsvcesenet.)

Mellem Generaldirektoratet for Post- og Befordrings- 
vcesenet og den kongelige norske Regerings Departement for 
det Jndre, Poststyrelsen, er der vedtaget folgende ZEndringer 
i Overenskomsten af 27. November 1891 om Postforbin- 
delsen mellem Danmark og Norge.*)

Art. 8 (Pakkepostporto) 1 og 2 gives folgende Affattelse:
1. Portoen for mellemrigfke Pakkepostforsendelser fast- 

scettes saaledes:
a. For Pakker, hvis Voegt overstiger 11/2 Kilogram, men 

ikke 5 Kilogram, for saa vidt Befordringen Paa For- 
langende fler med de under Art. 1 Litr. b omhandlede 
Dampflibe, 90 Dre Pr. Pakke.

I). I  alle andre Tilfcelde:
for Pakker, hvis Vcegt ikke overstiger 11/2 Kilogram, 

30 §)re Pr. ^ 2  Kilogram eller Del deraf;
„ „ af Va'gt over 11/2 Kilogram, men ikke over

5 Kilogram 1 Kr. 20 A re pr. Pakke;
„ „ af storre Vcegt 2 Kr. 40 §)re for de forste

5 Kilogram og derefter 30 Vre for hvert 
overflydende 1/2 Kilogram eller Del deraf. 

Hvis den svenfke Porto for indenrigske.Pakker ned- 
scettes, kunne de to Postbestyrelser vedtage de Forandringer i 
den mellemrigste Pakkepostporto, som kunne foranlediges der- 
ved, saavel som de derved nodvendiggjorte M ndringer i 
efterfolgende Bestemmelser.

2. Portoen deles saaledes:
a. Ved Befordringen i Enkclttransit over Sverige oppe- 

bceres:

*) S e  Bekendtgorelse Nr. 107 af 21. Ju n i 1892 (i 
ncervcerende Säm ling).



for Pakker, hvis Vcegt ikke overstiger 11/2 Kilogram, af 8. 
Danmark 8 A re , af Sverige 10 D rc , af 
Norge 12 D re pr. 1/2 Kilogram eller Del 
deraf;

„ „ hvis Vcegt overstiger 11/2, men ikke 5 Kilo
gram , af Danmark 42 A re , af Sverige 
36 Dre, af Norge 42 Vre pr. Pakke;

„ „ af storre Vcegt af Danmark 74 Dre, af
Sverige 76 Ore, af Norge 90 D re for de 
forste 5 Kilogram med et Tiltceg af hen- 
holdSvis 8, 10 og 12 Dre for hvert yder- 
ligere halve Kilogram eller Del deraf.

I). Ved Befordring i lnkket Transit over Sverige tilfalder 
der Afsendelseslandet, som har at betale Transitgodt- 
gorelsen, foruden den det efter ovenstaaende tilkommende 
Portoandel, ogsaa den Andel, der ovenfor er anfort 
som tilfaldende Sverige. 

e. Ved den direkte Befordring oppebceres:
for Pakker, hvis Vcegt ikke overstiger 11/2 Kilogram, af 

Danmark 8 Dre, af Norge 22 A re pr. 1/2 

Kilogram eller Del deraf;
„ „ hvis Vcegt overstiger H /2 Kilogram, men

ikke 5 Kilogram, af Danmark 36 Dre, af 
Norge 54 § )r e  pr. Pakke;

„ „ af storre Vcegt end 5 Kilogram af Danmark
8 0 D re  og af Norge 160 Vre for de forste 
5 Kilogram med Tillceg af henholdsvis 8 
og 22 Vre for hvert halve Kilogram eller 
Del deraf ud over .5 Kilo gram.

Art. 8, 7 givcs folgende Affattelse:
7. For voluminöse Pakker oppebceres en Tillcegsporto: 

for Pakker af Vcegt over 1 ^ ,  men ikke over 5 Kilogram af 
40pC t. og for alle andre Pakker af50pC t. af Vcegtportoen.

B. om Postforbindclscn med Norge. 1 6 7  1 8 9 6 .



7. Denne Tillcegsporto deles mellem vedkommende Lande
i det ovenfor under 2 angivne Forhold.

Art. 14 (Garanti) 2 gives fo lgende Affattelse:
2. Erstatningen for cn bortkommen eller beskadiget 

mellemrigsk Pakke uden angiven Vcerdi fastscettes til Tabets 
eller Befkadigelsens virkelige Belob; dog kan Erstatningen 
for en Pakke, hvis Vcegt ikke overstiger 3 Kilogram, ikke 
blive hojere end 12 Kroner og for en Pakke, hvis Vcegt 
overstiger 3, men ikke 9 Kilogram, 18 Kroner og for tungere 
Pakker ikke udredes med et starre Belob end 1 Krone pr. 
^ 2  Kilogram eller Del deraf. For bortkomne Pakker er- 
stattes derhoS den erlagte Vcegtporto.

Hvilket herved bringes til almindelig Knndstab med 
Tilfojende, at ALndringerne have Gyldighed fra den 1. M aj 
1896 at regne, og indtil de forandres ved fcelles Aftale 
mellem de to Postbestyrelser, dog ikke lcengere end selve 
Hovedoverenskomsten har Gyldighed.

1 8 9 6 . 1 6 8  B. om Postforbindelscn mcd Sverigc.

8. AH. Bekendtgörelse om Vedtcigelscn af forskellige 
Nr. 75. SEndringer i Overenskomsten af 27. November 

1891 om Postforbindclsen mellem Danmark og 
Svcrige. (Generald irektoratet fo r Post- og B c -  
fordringsvcesenet.)

Mellem Generaldirektoratet for Post- og Befordrings- 
vcesenet og den kongelige svenste Generalpoststyrelse er der 
vedtaget folgende LEndringer i Overenskomsten af 27. No
vember 1891 om Postforbindelsen mellem Danmark og 
Sverige.*)

Overenskomstens Art. 8 (Pakkepostporto) §§ 1, 2 og

*) S e  Bekendtgorelse Nr. 106 af 21. Ju n i 1892 (i ncer- 
vcerende Säm ling).



7, Art. 13 (Transit af Pakkepost) § 1 ogArt. 16 (Garant!) 8.
§ 2 gives folgende Affattelse:

Art. 8.
P a k k e p o s tp o r to .

1. Portoen for incllemrigfke Pakkepostforsendelser fast- 
scettes saaledes:
for Pakker, hvis Vcegt ikke overstiger 1^/2  Kilogram, 30 Dre 

Pr. 1/2 Kilogram eller Del deraf;
„ „ af Vcegt over 11/2 Kilogram, men ikke oder

5 Kilogram 1 Krone 20 Dre pr. Pakke;
„ „ af storre Vcegt 2 Kroner 40 Dre for de forste

5 Kilogram og derefter 30 Vre for hvert over- 
skydende l /2 Kilogram eller Del deraf.

Hvis den svenske Porto for indenrigske Pakker nedscettes, 
kunne de Io Postbestyrelser vedtage de Forandringer i den 
mellemrigske Pakkepostporto, som kunne foranlediges derved, 
saavel som de derved nodvendiggjorte LEndringer i efter
folgende Bcstemmelser; dog ville Postbestyrelscrnes eventuelle 
Beslutninger i denne Henseende vcere at indstillc til de respek
tive Negeringers Approbation.

2. Portoen deleö saaledes, at Sverige oppebcerer:
for Pakker, hvis Vcegt ikke overstiger 11/2 Kilogram, 22 Dre 

pr. Kilogram eller Del deraf;
„ „ hvis Vcegt overstiger 11/2 Kilogram, men ikke 5

Kilogram, 88 Dre pr. Pakke;
„ „ af storre Vcegt 1 Kr. 76 Vre for de forste 0

Kilogram og derefter 22 Dre for hvert over- 
skydende 1/2 Kilogram eller Del deraf; 

og at Danmark oppebcrrer:
sor Pakker, hvis Vcegt ikke overstiger I I /2 Kilogram, 8 Dre 

pr. 1/2 Kilogram eller Del deraf;
„ „ hvis Vcegt overstiger 1 ^/2, men ikke 5 Kilogram,

32 Dre pr. Pakke;
„ „ af storre Vcegt 64 Dre for de forste 5 Kilogram

Spttcndc Hcrftc. 8

Ä. om Pvstsorl'ittdclsen med Svcrigc. 1 60  1 8 9 6 .



1 8 9 6 . 1 7 0 N. vitt Postfvrbittdclsett nicd Svcrigc.

8. N ttj. og derester 8 Vre for hvert overflydende 1/2 

Kilogram eller Del deraf.

7. For voluminöse Pakker oppebceres en Tillcegsporto: 
sor Pakker^af Vcegt over 11/2, men ikke over 5 Kilogram af 
40 pCt. og for alle andre Pakker af 50 pCt. af Vcegt- 
portoen.

Denne Tillcegsporto deles mellem vedkommende Lande 
i det ovenfor under 2 angivne Forhold.

Art. 13.
T r a n s i t  a f P ak k e p o st.

1. For Pakker uden angiven Vcerdi, som befordres 
stykkevis i Transit gennem Sverige fra Danmark til Norge, 
udgör den det svenske Postvcesen tilkommende Transitasgift: 
for Pakker, hvis Vcegt ikke overstiger 11/2 Kilogram, 10 Vre 

pr. 1/2 Kilogram eller Del deraf;
„ „ af Vcegt over 11/2, men ikke over 5 Kilogram

36 V re pr. Pakke;
„ „ af over 5 Kilograms Vcegt 76 Vre for de fprste

5 Kilogram og derester 10 Vre for hvert over- 
fkydende^ / 2  Kilogram eller Del deraf.

For voluminöse Pakker forpges den ovenfor sastsatte 
Transitgodtgörelse for Pakker af Vcegt over 11/2, men ikke 
over 5 Kilogram med 40 pCt. og for alle andre Pakker 
med 50 pCt.

Sker Transitbefordringen af Pakker i lukket Post, skal 
Transitafgiften udgöre 10 Vre pr. 1/2 Kilogram af Forsen- 
delsernes samlede Vcegt.
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Art. 16. 8. A H .
G a r a n t i .

2. Erstalningen for en bortkommen eller befladiget mellem- 
rigft Pakke uden angiven Vcerdi fastscettes til Tabets eller 
Befladigelsens virkelige Belxib; dog kan Erstalningen for en 
Pakte, hvis Vcegt ikke overstiger 3 Kilogram, ikke blive 
hpjere end 12 Kr. og for en Pakke, hvis Voegt overstiger 3, 
men ikke 9 Kilogram, ikke blive hvjere end 18 Kr. og for 
lungere Pakker ikke udredeS med et stvrre Belsb end 1 Kr. 
Pr. 1/2 Kilo gram eller Del deraf. For bortkomne Pakker 
erstatteS derhos den erlagte Vcegtporto.

Hvilket herved, ester at foranncevnte^ALndringer ere 
approberede af Ministeriet for offentlige Arbejder, bringes 
til almindelig Kundflab med T ilg en d e , at ZEndringerne have 
Gyldighed fra den 1. M aj 1896 at regne, og indtil de 
forandres ved fcelleS Aftale mellem de Io Postbestyrelser, 
dog ikke lcengere end selve Hovedoverenskomsten har Gyl
dighed.

Kirke- og Undervisningsmin. Skr. ( l i l  Sko le - 8 
direktionen for Hamnrer og Tyb jerg  Herreder) 
ang. Idelse af Broendsel og Fourage til Skole- 
lcerere^)

I  et gennem Direktionen indkommet Andragende har 
N. N. Sogneraad indbereltet, at samme, ester at Anits- 
raadet for fit Vedkommende havde givet Tilladelse til, at 
Kommunekassen overtager Udredelsen af Brcendsel og Fourage 
til bemeldte Kommunes Leerere, har vedtaget i Stedet for *)

*) Gejstlig Reflriptsamling.



8. N nj. den tidligere Brcendselsydelse, der bestod dels i Brcende, dels
i Törv, soin udrededes af de enkelte Udere, fremtidig at yde 
hver as Lcererne 6 Favne Brcende aarlig frit tilkört, even- 
tuelt i Penge ekter Amtets Priscr. Lcerernes Fourage har 
Naadet derhos vedtaget at aflöse med Penge, ligeledes ester 
AmtetS Priser. P aa  disse Betingelser har Raadet andraget 
Direktionen om Approbation, hvorimod der fra vedkommende 
Leereres Side er rejst den Indvending, at et Brcendsels- 
deputat af 6 Favne Brcende ikke svarer til, hvad de hidtil 
have oppebaaret. Direktionen har derefter ved behagelig 
Skrivelse af 6. Ju n i f. A. indstillet Sagen i det hele til 
Ministeriets Afgörelse.

Foranlediget heraf skal Ministeriet tjenstlig melde til 
behagelig Efterretning og videre Bekendtgprelse, at man 
under Hensyn til, at Anordningen af 1814 for Landet §5 5  
udtrykkelig begrcenser Lcererens lovmcessige Krav Paa Brcendsel 
til 6 Favne Bögebrcende, saaledeS at det ikke mod Idernes 
Villie kan paalcegges dem at yde andet eller mere Brcendsel, 
maa anse Sogneraadet for bcrettiget til for de paagceldende 
Lcererembeders Vedkommende at cendre Udelserne til det 
ncevnte Kvantum Brcendsel, men den endelige Afgörelse af 
dette Spörgsm aal henhörer i övrigt nnder Domstolene.

Hvad angaar Spörgsmaalet om Fouragens Aflosning 
-  skal man ndtale, at Ministeriet ikke vil knnne tillade nogen 

almindelig Aflösning eller AflöSning for Lcerernes Embeds- 
tid af denne Udelse, hvorimod man maa henvise Sognc- 
raadet til i Henhold til Lov af 6. Ju li  1867 § 17 for 
hvert enkelt Aar paa Kommunens Budget at söge Melsen 
aflpst med Penge.

9. öi^j. Kongelig Stadfoestelse paa Fuudats for „G n ld -
varefabrikant Bernhard Hertz's Legat for det 
danske Kunstindustrimnseums teknologifke Afdeling"
dog saaledes, at der, for saa v id t Legatkapitalen

1806. 172 Legat for dct danske KilttstindnstruitttseUm.



anbringes i S ta tsob liga tione r, b lw er at erhverve 9. 
et paa Legatets Ncwn lydende Jndskrivn ingsbevis 
fra  Finansm in isteriet. (Jndenrigsm in isteriet.)

Fundalsen er saa lydende:

For det Legat paa 20,000 Kr„ foul jeg undertegnede 
Guldvarefabrikant Bernhard Hertz ved Skrivelse af 1. No
vember 1893 har skcenket det danske Kunstindustrimnsellm for 
derved at scette dette i S tand til at oprette en teknologisk 
Afdeling, hvortil Museet over for inig har erklceret sig 
villigt, opretter jeg herved folgende Fnndats.

1. Legatet, som bencevnes „Guldvarefabrikant Bernhard 
Hertz's Legat for det danske Kunstindustrimuseums teknologiske 
Afdeling", skal anvendes til ved Oprettelse af en saadanAst. 
deling i Museet at anspore de Haandvcerkere og Industri- 
drivende, der besage dette, til at folge med i deres Virksom- 
heds nyeste Udvikling i praktifl Retning. T il Opnaaelse af 
dette Djemed skal den ncevnte Asdeling söge at tilvejebringe 
dels nyt Vcerktoj, nye Smaamaskiner eller Legninger heraf, 
delö Naastoffer og Fabrikata paa forskettige Fabrikarions- 
stadier, navnlig naar der derved illustreres nye tekniske Frem- 
gangsmaader, og alt inden for de Fag, som naturligt salde 
inden for Museets Rammer, og skal derhos Asdelingen sorge 
for, at de ndstillede Genstande forklares, og at Vcerktojet og 
Smaamaskinerne saa vidt muligt vises i Brug, saaledes at 
Kendskaben til de ndstillede Geustande udbredes saa meget 
som muligt. Asdelingen kan ashcende eller bortflcenke saa- 
danne Anskafselser, der have gjort den tilsigtede Nytte i 
Mnseet og derefter natnrligen bor gaa over til praktisk Be- 
nyttelse i Van'ksteder eller Haandvcerkerskoler.

2. Af LegatetS Kapital kan indtil 10,000 Kr. anvendes 
straks eller i den ncermeste Fremtid, medens de andre 
10,000 Kr., hvoraf tun Renterne maa forbruges, altid 
skulle vcere anbragte i Overensstemmelse med Reglerne for

8*
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3. ^IL^. Anbringelse af umyndiges Midler eller i danske Statsobliga- 
tioner eller af Slaten garanterede Aktier eller Obligationer. 
Kapitalen sorvaltes af Museets Bestyrelse nafhcengig af 
Museets ovrige Midler og holdes i enhver Henseende adflilt 
fra dem. Legatets Aktiver skulle altid vcere forsynede med 
Forbudspaategning af Formanden for Museets Bestyrelse. 
Legatets Regnskab bliver hvert Aar at revidere og decidere 
sammcn med Museets Regnskab.

3. Anvendelsen af Legatets Midler i Overeusstemmelse 
med § 1 udfores af et paa Foranstaltning af Kunstiudustri- 
museets Bestyrelse dannet teknologisk Udvalg, bestaaende af 
Museets Direktor som Formaud, undertegnede Legatstifter, 
saa lcenge jeg er i Live, samt 3 andre Medlemmer, hvoraf 
et vcelges af Jndustriforeningen i Kjobenhavn, et as poly- 
teknisk Lcereanstalt og et af KunstindustrimuseetS Bestyrelse 
sor 3 Aar ad Gangen, saaledes at hvert Aar et as disse 3 
Medlemmer udtrceder, de to forste Aar ester Lodtroekning og 
senere efter T ur, men kunne geuvcelges. Naar Legatstifteren 
trceder fra, skal Han erstattes af et Medlem, valgt afMuseums- 
bestyrelsen, og herefter indtrceder en Funktionstid af 4 Aar 
sor samtlige valgte Medlemmer. Udvalget bestemmer selv 
sin Forretningsgang.

4. Hvis der engang her i Staden sknlde blive aabnet 
en offentlig tilgcengelig teknologifl Industrisamling, og Kunst- 
industrimuseets Bestyrelse, ester Anbefaling af Udvalget, sknlde 
vcere af den Formening, at den teknologiske Säm ling eller Dele 
af denne med tilhorende Kapital vilde stifte storre Nytte ved 
at overgaa til hin, flal det vcere Museets Bestyrelse tilladt 
at trceffe Bestemmelse i saa Henseende.

5. Sknlde det danske Kunstindustrimuseum ophore at 
bestaa, flal Legatet overgaa til Jndustriforeningen i Kjoben- 
havn, hvis den erklcerer sig villig til at joptage den her 
ncevnte Virksomhed. Kan eller vil den ikke bette, flal Legatet 
tilfalde Polyteknifl Loereanstalt. Hvis Forholdene sknlde

1 8 9 6 . 1 7 4  Legat fvr det danske Kunstindustrimuscum.



voere saaledes,Zat Heller ikke den kau overtage Legatet, skal 9. N aj. 
yderligere Bestemmelse kunne troeffes af Jndenrigsministeriet, 
der ogsaa i svrigt efterForflag af Udvalget og med Museums- 
bestyrelsens Tiltrcedelse flal kunne foretage saadanne ZEn- 
dringer i ncervcerende Fundats, som Ministeriet maatte anse 
for tjenlige til Opnaaelse af Legaten Formaal.

6. Paa ncervcerende Fundats flal af det danfle Kunst- 
industrimuseum ssges kongelig Konfirmation.

Skr. ang. Forberedelse i prakttst Skolegeriüng. 1 7 5  1 8 9 6 .

Kirke- og Undervisningsmin. Skr. ( t il F o r-  12. Naj. 
stänkeren for et p r iva t Se in ina rium ) ang., hvilke 
Ältester for Forberedelse i praktisk Skolegerning 
der krceves til Optagelse paa et Seminarinm.

I  et hertil indsendt Andragende har Hr. Forstanderen 
anholdt om en Udtalelse fra Ministeriet om, hvilke Ältester 
for Forberedelse i Praktisk Skolegerning der maatte krceves 
af den, der i Henhold til Lov af 30. M arts 1894 § 2 d 
xmfler sig optagen paa et Seminarinm efter i mindst et Aar 
selv at have forestaaet en Skole.

SaaledeS foranlediget flal Ministeriet tjenstligst meddele, 
at man ikke har fundet Anledning til at foreflrive nogen bestemt 
Form for Vidnesbyrd i den omspurgte Henseende, men at 
det maa krceves, at Arten og Omfanget af den paagceldende 
Skolevirksomhed godtgsres ved Attest fra vedkommende sted- 
lige Skolekommission, saaledes at det navnlig heraf tydeligt 
fremgaar, at vedkommende Undervisning med Rette kan be- 
tegnes som Skoleundervisning i Modscetning til Huslcerer- 
virksomhed, i hvilken Henseende de ved Lov af 30. September 
1864 dragne Grcenser kunne betragtes som vejledende, jfr. 
i pvrigt Ministerien Skrivelse af 19. Jan u a r 1894 (op
tagen i den ved Ministerien Foranstaltning udgivne Sam -



1 8 9 6 . 1 7 6 Skv. an§. TilbM'bctaliuü af Tald.

12. N aj. ling af Love og EkSpeditioner vedkommende Kirke- og Skole-
vcesenet)*).

13. Li-tj. Generaldirekt, f. Skattev. Skr. (til Overtold-
mspektoratet i Kjobenhavn) om, at det maa blive 
dc Handlende i Kjöbenhadn indflcerpet, at det

*) Kirke og Undervisningsmin. Skr. af 19. Jan u a r 1894 
er saalydende:

I  behagelig Skrivelse af 11. d. M. har Deres 
Hojcervcerdighed forespurgt, om der paa Skemaerne 
lil Jndberetning om Privatskoler skal opfores andre 
Skoler end saadanne, der fnldt ud trcede i Siedet 
for den offentlige Skole, navnlig Smaafloler, der voe- 
sentlig ere Pogefloler uden noget egentligt Skolelokale 
og hvad dertil Hörer, men blot bestaa deri, at en 
yngre eller celdre Kvinde samler nogle faa B ornom  
sig og lceser med dem, t ito e  blive 10 L 11 Aar.

Saaledes foranlediget skal man tjenstligst melde, 
at der ikke kan gives nogen fast Paa alle foreliggende 
Tilfcelde anvendelig Regel med Hensyn til de om- 
spurgte Forhold, men at man som Synspunkter, der 
kunne vcere vejledeude ved Sporgsmaalets Afgorelse, 
kan fremhceve Hensynet til 1. om Bprnene alle eller 
den overvejeude Del ere i den skolepligtige Alder 2. 
n) om Leereren lonnes med et fast aarligt Vederlag 
af Forceldrene, d) eller om Skolen drives for vedkom
mende Lcerers eller Lcererindes egen Negning med 
fast maanedlig Betaling for hvert Barn, 3. endelig 
Hensynet til Borneantallet, navnlig om det er 10 
eller derover, og om Leereren har benyttet sig af den 
ved Lov 30. September 1864 § 2 givne Ret til at 
forlange Proven afholdt paa selve Skolen.

Jdet Afgorelsen af, om de paagceldende Skoler 
i Henhold til foranstaaende skulle optages paa Skemaet, 
i ovrigt overlades til DirektionenS Skpn, sinder man 
dog Anledning til at tilfoje, at hvor der er Tvivl om, 
hvorvidt en Skole skal opfores paa Skemaet eller ikke, 
bor den hellere medtages for at undgaa, at saadanne 
Skoler ndelades, hvis Optagelse vilde vcrre af 
Interesse.
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er en gioen Regel, fra hvilkenr Undtagelfer i A l-  i3 .Nn j. 
mindelighed ikke kunne forventes bevilgede, at T il-  
bagebetalinger af erlagt Told eller Afgift, der ere
tilstaaedc ved V a re rs  Udforsel, inaa krceves 
udbetalte inden 4  Uger efter Udfvrselen, ligesom 
at deslige T ilbagebetalinger, der indrsnrmes ved 
Reso lu tion fra  Generaldirektoratet, efterat Ud- 
forselen af de paagceldcnde V a re r har fundet 
S ted , tnaa krceves udbetalte inden 4 Uger efter 
R e so lu tio n en  Meddelelse.*)

Kongelig Stadfcrstelse paa Fnndats sor „Oberst i5.Na>  
B. Hoskjcers Legat til Fremme af Legemsovelser."
(M in iste rie t fo r K irke- og Undervisningsvcesenet.)

Fnndatsen er saa lydende:

1. Legatets Formue bestaar af en Kapital paa 20,000 Kr., 
der i Henhold til dertil af Justitsministeriet meddelt Til- 
ladelse vil vcere at indscette i Overformynderiet. Denne Ka
pital skal stedse bevares uformindsket. Skulde ved uforudsete 
Omstcendigheder nagen Del af Kapitalen gaa tabt, skal efter 
Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvcesenets Bestemmelse 
enteti den hele aarlige Rente eller en Del af den oplcegges, 
indtil Kapitalen atter har uaaet sin oprindelige Stsrrelse.

2. Legatet bestyres af Ministeriet for Kirke- og Under- 
visningSvcrsenet under Medvirkning af Gymnastikinspekwren.
Renten af Legatkapitalen hceveß af Ministeriet i Overfor
mynderiet.

3. Udbyttet af Legatkapitalen anvendes til Belsnninger 
for scerlig Dygtighed hos den opvoksende Ungdom i Legems-

*) Tidsskr. f. Toldv. 1896.



15 .N as. ovelser. Blandt disse bor saadanne sortrinsvis komme i Be- 
tragtning, som stemme en alsidig og harmonisk Udvikling as 
Legemets Kraft og Smidighed, og blandt disse atter i forste 
Rcekke Gymnastik, Noning og Boldspild.

4. Fordelingen af den aarlige Legatindtcegt fker gennem 
bestaaende Foreninger for Legemsovelser, der ester derom af 
Gymnastikinspektoren en Gang aarlig ndstedt offentlig Be- 
kendtgorelse andrage om at erholde Andel i samme. An- 
dragenderne indleveres til Gymnastikinspektoren, der gor Jnd- 
stilling til Ministeriet om Fordelingen. Andragenderne knnne 
forlanges affattede paa dertil indrettede Blanketter. Omkost- 
ningerne ved Trykningen af saadanne saavel som ved Be- 
kendtgorelser og Legatets Bestyrelse i det hele afholdes af 
Legatets Jndtcegt.

5. Ved Fordelingen vil der sortrinsvis vcere at tage 
Hensyn til saadanne Foreninger, der ved et stört Medlemstal 
ekler Paa anden Maade indtage en lebende Stilling i den 
paagceldende Jdroetsgren heri Landet. S a a  lcenge „Kjoben- 
havnß Gymnastikforening", „Dansk Forening for Rosport" 
og „Kjsbenhavns Boldklub" bestaa og i ovrigt stonnes at 
fyldestgore de i ncervcerende Fundats indeholdte Beüngelser, 
skulle de hver iscer vcere scerlig fortrinsberettigede til hvert 
Aar at oppebcere en af de i nceste Z omhandlede storre Por- 
tioner (jfr. dog § 7).

6. Legatrenten uddeles i Portioner paa 100 Kr. og 
50 Kr. Af Portioner paa 100 Kr. uddeles i Regten mindst 
4 aarlig. Hvad der herefter bliver tilovers, uddeles i saa 
mange Portioner L 50 K r., som der haves til Raadighed, 
medens eventuell overskydende Belob overfores til Regnflabet 
for det folgende Aar.

Enhver Portion anvendes udelt til en Prcemie for 
scerlig fremragende Dygtighed i den Paagceldende Forenings 
Fag i Henhold til stedfunden — offentlig eller ikke offentlig 
— Konkurrence, hvilken Gymnastikinspektoren eller en anden
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dertil af Ministeriet beflikket Mcmd skal have Abgang til at 
overvoere. I  ovrigt sastscrtter hver Forening for sig be noer- 
mere Betingelser for PrisenS Tildeling. De mindre Por- 
tioner kunne bog ogsaa efter Omstoendighederne üben soerlig 
Konkurrence anvendes so/n Flidsproemier for scerlig vedhol- 
dende og dygtig Deltagelse i vedkommende Forenings Ovelser.

Det hojeste Belob, der i Neglen kan tilstaas en enkelt 
Forening i et Aar, er 150 Kr. (en storre og en mindre 
Portion).

7. Naar storre Sportsfester cller Voeddekampe mellem 
Foreninger fra hele Landet eller storre Dele af samme af- 
holdes, kan Ministeriet efter Jndstilling af Gymnastikinspek
toren uden Hensyn til de i foregaaende § indeholdte Regler 
bestemme, at hele Legatindtoegten for et Aar skal anvendes 
til Proemier ved samme for de i § 3 ncevnte Legemsovelser, 
ligesom Ministeriet ogsaa skal kunne bestemme, at en Del af 
Legatets Aarsindtcegt i et eller flere Aar skal oplcrgges til 
saadan Anvendelse. Dog skal den „Kjobcnhavns Gymnastik- 
forening", „Dansk Forening for Rosport" og „KjobenhavnS 
Boldklub" i § 5 indrommede Ret til hvert Aar at erholde 
en Portion paa 100 Kr. kun kunne betages dem, for saa vidt 
den paagceldende Forening har Abgang til at deltage i 
Jdrcetsstcevnet, og kun for et Aar ad Gangen. Ved saa- 
danne Fester eller Voeddekampe maa ingen Belonning af Le
gatets Midler andrage under 100 Kr.

8. Prcemierne kunne efter vedkommende Bestyrelses 
Bestemmelse voere kontante Penge eller en kunstnerisk for- 
arbejdet Genstand af samme Voerdi. Enhver Proemie, der 
bekostcs af Legatets Midler, betegnes saavel oversor Mod- 
tageren som overfor Offentligheden som hidrorende fra dette 
(„Oberst Hoskicers ALresproemie" eller lign.).

9. Belonninger af Legatet skulle ogsaa kunne tildeles 
Kvinder.

Legat til Fremmc af Lcgemsovclscr. 1 7 9 1896. 
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15). 10. Inden for samme Forening kunne Proemier äf Le
gates Midler kun tildeles saadanne, der ikke tidligere have 
opnaaet en lige saa stör eller storre Prcemie af samme.

11. Enhver Forening eller Bestyrelse, hvem der af 
Ministeriet tillcegges noget Belob af LegatetS Midler, vil have 
at indberette til Gymnastikinspektoren, hvilke Personer de 
heraf udredede Belonninger ere tilfaldne.

12. Gymnastikinspektoren aflcegger aarlig Negnflab og 
Beretning om Legatet til Ministeriet for Kirke-- og Under- 
visningsvcesenet..

18. Skulde det i Tidens Lob findes nodvendigt eller 
onfkeligt at foretage LEndringer i ncervcrrende Fundats, tit- 
kommer det Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvcesenet 
at tage Bestemmelse herom og erhverve den i saa Henseende 
sornodne Konfirmation.

14. Ministeriets Afgorelser i alle Legatet vedrorende 
Sporgsm aal ere endelige og kunne ikke gores til Genstand 
for Provelse ved Domstolene.

u:. Kongelig Stadfirstelse paa Fundats for „Oberst
V. Hoskiars Legat til Teknikkeus Fremme". (Jn -  
dcnrigsministcriet).

Fnndatsen er saa lydende:

Ved et for H otarins imdlienZ i Kjobenhavn den 12. 
M aj 1 8 9 3  oprettet Testament har afgaaet Oberst af Jngenior- 
korpset, Otto Valdemar Hoskia'r, der den 23. Ju n i 1895, 

asgik ved Dodcn, bestemt, at der af Hans efterladte Formne 
vil vcrre at ndrede et Belob 2 0 ,0 0 0  Kr. til et Legat, der 
skal bcere Navnet „Oberst V. HoSkicers Legat til Teknikkens 
Fremme", hvorhos Han har Paalagt os undertegnede af Ham 
indsatte exeeutores t68tnm6nti at drage Omsorg for Ud- 
scerdigelse og Konfirmation af en Fundats for dette Legat. 
I  Henhold hertil og i Overensstemmelse med de i Testa-

1806. 180. Legat til Tekuittens Fremme.



mentet i yvrigt indeholdte Bestemmelser oprette vi herved 10. V̂ln.j. 
folgende Fundats sor „Oberst V. Hoskiams Legat til Tek- 
nikkens Fremme".

1. Legatets Formue bestaar af en Kapital paa 20,000 Kr., 
der i Henhold til dertil af Iustitsministeriet meddelt Til- 
ladelse vil vcere at indscette i Overforrnynderiet. Denne Ka
pital skal stedfe bevares uformindflet. Skulde ved uforudsete 
Omstcrndigheder nogen Del af Kapitalen gaa tabt, skal efter 
Jndenrigsministeriets Bestemmelse den hele aarlige Rente 
etter en Del af den oplcegges, indtil Kapitalen atter har naaet 
sin opnndelige Stprrelse.

2. Renten af Legatkapitalen ndbetales efter Fradrag af 
Administrationsgebyr af Overformynderiet til Jndenrigs- 
ministeriet, der har Overbestyrelsen af Legatet og forer T il- 
syn med dets Anvendelse.

3. S aa  lcenge „den teknifle Forening" i Kjöbenhavn, 
der er stiftet den 24. M arts 1877, bestaar og opfylder de 
i ncervcerende Fundats sastsatte Betingelser med Hensyn til 
Legatets Anvendelse, ndbetales Renten af dette af Jndenrigs- 
niinisteriet til Bestyrelsen for den ncevnte Forening.

4. Efter nannte Bestyrelses Bestemmelse vil Lcgatind- 
tcegten enten Vcvre at anvende til et Lceselokale med tilhorende 
Bibliotek for teknifl Literatur eller at uddele som en eller 
flere Belsnninger for Afhandlinger eller Opfindelser, der an
tages at have Betydning til Fremme af Landets Teknik, eller 
at fordele mellem disse to Formaal. For saa vidt Bestyrelsen 
maatte snske at scettes i S tand til at uddele stsrre Velon- 
ninger, end der haves til Naadighed i et enkelt Aar, skal 
den vcere berettiget til til dette Djemed helt eller delvis at 
oplcegge Legatindtcegten for et eller flere Aar.

Bestyrelsen kan af Legatets Midler udscette Prämiier sor 
Besvarelse af Prisopgaver angaaende ZEmner, der ere af 
Betydning for Landets Teknik. Abgängen til at deltage i 
saadanne Prisceskninger skal efter Bestyrelsens Bestemmelse

Legat til Tcklükkcns Freuune. 1 8 1  1 8 9 6 .



16. kunne staa aaben for alle og enhver uden Hensyn til Natio- 
nalitet, medens ellers som Regel kun Afhandlinger eller Op- 
findelser af Danfle ville vcere at tage i Betragtning«

Enhver Belonning, der tilstaas af Legatets Midler, bsr 
saavel overfor Modtageren som overfor Offentligheden be- 
tegnes som hidrxlrende fra dette („Oberst Hoskicers ZEres- 
prcemie" eller lign.).

5. Skulde Bestyrelsen for et enkelt Aar pnske at an- 
vende Legatrenten Paa anden Maade end i forrige § om- 
meldt, vil Jndeurigsministeriets Samtykke hertil forinden 
vcere at erhverve, hvorved dog stedse vil vcere at iagttage, 
at Legatet kun anvendes til saadanne Formaal, der tjene til 
Fremme af Lalldets Teknik.

6. Bestyrelsen sor den tekniske Forening aflcegger aarlig 
til Jndenrigsministeriet Beretning og Negnskab over Legatets 
Anvendelse, af hvilken Beretning og Negnskab en Genpart 
vil vcere at fremlcegge i Foreningens Lokaler eller paa anden 
Maade, f. Eks. gennem Foreningens Tidsskrist, at bringe til 
Medlemmernes Kundskab.

7. Skulde det med Tiden vife sig pnfleligt at cendre 
ncervcerende Fundats, s. EkS. saaledes, at Legatindtcegten an
vendes til Fyldestgprelse af andre specielle Formaal end de 
i ovenstaaende § 4 ommeldte, kan Jndenrigsministeriet efter 
Andragende fra Bestyrelsen for den tekniske Forening ud- 
fcerdige en ny Fundats for Legatet, paa hvilken kgl. Kon
firmation da bliver at erhverve, ligesom en ny Fundats ved 
ncevnte Ministeriums Foranstaltning bliver at tilvejebringe, 
saafremt Foreningen maatte ophore at bestaa, i hvilket Til- 
foelde Ministeriet flal kunne bestemme, at en anden til den 
Tid bestaaende Institution skal trcede i bemeldte Forenings 
Sted med Hensyn til Uddelingen af Renten.

Med Hensyn til Oprettelse as ny Fundats gcelder samme 
Hovedregel som ovenfor i § 5 omtalt.

1 8 9 6 . 1 8 2  Legat til TeknikkcnS Frcmiile.



8. Ministerlets Afgorelse i elhvert SporgSmaal, der 1 6 . ^ .  
angaar Fortolkningen af ncervcerende Fundats og Legatet i 
det hele, er forbindende for alle Parier og kan ikke gores til 
Genstand sor Provelse ved Domstolene.

Kirke- og Undervisningsrnin. Cirk. (til samt- 16. 

lige Seminarier) ang. Regler for Elevers Over- 
flytning fra et Seminarium til et andet.

Under Hensyn til, at det cfter Bestemmelserne i Lov af
30. M arts 1894 § 2 om Sem inarier og Prover for Leerere 
og Lcererinder i Folkeskolen m. m. vil kunne tillades, at 
Clever overflytteS fra et Sem inarinm  til et andet, finder 
Ministeriet Anledning til at fastscette folgende ncrrmere Regler 
for en saadan Overflytning:
1. Overflytningen skal som Regel fke fra Undervisnings- 

aarets Begyndelse, og kun, naar scerlige Grnnde tale 
derfor, vil der af Ministeriet paa derom indgiven An- 
sogning blive bevilget Afvigelser^fra denne Bestemmelse.

2. Det staar i paakommende Tilfallde ethvert Sem inarium  
srit for, oni det vil betragte Attest for bestaaet Op- 
tagelses- ellcr Oprykningsprove ved et andet Seminarium 
(Statsseminarium eller anerkeildt Privatseminarium) 
som fyldestgorende, eller om det eventuelt vil nnderkaste 
Aspiranten en ny Prove for Optagelsen.

3. Clever, der have indstillet sig til Oprykningsprove 
ved et Seminarium, men som ikke have bestaaet denne 
Prove, kunne ikke ved Overflytning til et andet Sem i
narium optages i den hojere Klasse, i hvilken de paa 
forstncevnte Sted sorgceves have sogt Optagelse.

Kirke- og Undervisningsmin. Cirk. (til samt- 18. Llaj. 
lige Skoledirektioner nden for Kjobenhavn) ang.

Cirk. om Scminarieclcvcrs Ovcrflytninq. 1 8 3  1 8 9 6 .



18. ^last Skoleloerernes Bistand til arkoeologifle Jnteressers 

Fremme.

Ester at Landets arkceologiske Jnstilutiouer have faaet 
en ny og fasiere Form ved deres Forening i Nationalmuseet, 
maa Ministeriet anse del for pnskeligt, at der tilvejebringes 
en mere almindelig og offieiel Forbindelse mellem Museet 
og de Embedsmcend omkring i Landet, som staa i ncermere 
Forhold til Befolkningen, for derved at give den Bistand, der 
tidligere beredvilligt er ydet af Befolkningen til Varetagelsen 
af de arkceologifle Jnteresser, en fastere Grund. M an skal 
dersor i OverenSstemmelse med forskellige lignende Cirknlcerer, 
der fra de vedkommende Ministerier ere udgaaede til Embeds- 
og Bestillingsmcend, amnode Direktionen om at ville til- 
kendegive Skolelcererne i det den underlagte Distrikt, at 
Ministeriet forventer, at Lcererne ville

1) modtage og derefter indscnde til Nationalmuseet, ikke 
blot Danefce, men alle saadanne jordfundne Säger fra celdre 
Tider, som afgives af Finderne til Lcererne, for at blive be- 
varede paa rette Sted;

2) nnderrette Nationalmuseet om, hvad de lejlighedSvis 
maatte erfare om nye arkceologiske Fund og Jagttagelser, og 
navnlig hurtigst mnligt tilstille det Meddelelse, saafremt det 
skulde erfares, at de under Museet ved scerlige Deklarationer 
fredlyste Mindesmcerker fra Fortiden, spredte i et Antal af 
over 2,000 omkring i Landet, blive truede med Beskadigelse 
ekler have lidt ilde Medsart. Disse fredede Mindesmcerker 
ere eller ville esterhaanden blive kendelig betegnede ved en 
Steil eller en Pcel, mcerket med et krönet b". N . (Fredet 
Milldesmcerke);

3) ester Evne og Lejlighed virke for Bevaringen og 
Judsamlingen for Museet af jordfundne Säger, og i det 
hele bistaa Nationalmuseet i dets Virksomhed for Under- 
svgelser, Fredninger og Esterforskninger af forflellig Art, og
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scia vidt muligt besvare Forespsrgsler, som af Museet maatte 16. 
rettes til dem om arkceologifle Forhold inden for deres Kreds.

Endvidere vilde det vcere scerdeles snskeligt, om Loererne 
i Landsognene vilde drage Omsorg sor, al alle Oldsager og 
celdre Säger, som fremkornme ved Arbejder i Io rd  eller 
Mose paa Skolelodderne, blive indsendte til Nationalmuseet.

Gndelig bedeS det Lcererne tilkendegivet, at Direktprerne 
for Nationalmuseet ere bemyndigede til i arkceologifle An- 
liggender at henvende sig direkte til Skolelcererne, samt at 
Museet, saafremt de indsendte Säger beholdes, ad samme 
Vej, ad hvilken de ere indsendte, ville tilstille Finderen en 
passende Godtgsrelse, medens Danestv vil blive godtgjort 
efter Lovens Bydende.

Kirke- og Undervisniugsmiu. Cirk. (til de 20. Ll^. 
lande Skolcr, Realsto lerne, Hojstolernc og Senn- 
narierne) ang. fotografiske Gengivelser as Kuust- 
virrker til Undervisningsbrug.

Da der öftere over sor Ministeriet er fremkommet Ud- 
talelser om det pnflelige i, at der til Brug blandt andet ved 
den historifle Undervisning i de forflellige Arter af Skoler og 
Undervisningsanstalter haves et mindre Udvalg af fotografifle 
Gengivelser af betydelige Knnstvcerker fra de forskellige 
Perioder af Kunstens Historie, har Ministeriet anmodet 
Professor i Kunsthistorie, v r .  pliil. Ju l. Lange, om at ud- 
arbejde en Fortegnelse over de Vcerker af Bygnings-, Billed- 
hugger- og Malerknnst, som i et Antal af henholdövis 30,
30 og 50, maatte anses for bedst egnede til det ncevnte 
Brug, og Professor Lange har derefter bragt den paa om- 
staaende Side angivne L iftes i ForsLag, hvilken Ministeriet 
for fit Bekommende kan tiltrcede.

Cnk. »in Kuiistva'rter ved Undcrvisnulgcn. 1 8 5  1 8 9 6 .
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1 8 9 6 . 1 8 6  Ctrl. oin Kunftvcrrker ved Nndervismngcn.

2 0 .^ 1 ^ . Idet man heuleder Opmcerksomheden herpaa, flal man 
tilfoje, at 30 Fotografier efter de foreslaaede Arbejder af 
Bygnings- eller Billedhuggerkunst, opklcrbede Paa Karton i

B y g n in  g sk u n s t. 1. Prospekt med Sojler fra 
Karnak eller Luksor. 2. Poseidonstemplet i Pcestum. 
Det ydre. 3. Poseidonstemplet i Pcestum. Det indre.
4. Theseustemplet i Athen. 5. Erechtheion. Sojle- 
fronten. Athen. 6. Erechtheion. Jomfruhallen. 
Athen. 7. Kolossamm. Nom. 8. Konstantins T ri- 
umfbue. Rom. 9. Det indre af Pantheon. Rom.
10. Nimes. N a iso n  earree. Korinthist Tempel.
11. S .  Apollinare in ClaSse. Ravenna. Det indre.
12. S .  Sofia i Konstantinopel. Det indre eller S .  
Vitale i Ravenna. Det indre. 13. Domkirke og Cam
panile i Pisa. Det ydre. 14. Domkirken i Speyer. 
Det indre. 15. Klostergaard ved Lateranet i Rom 
eller ved S . Paolo uden for Rom. 16. Domkirken 
i Köln. Det indre. 17. Domkirken i Reims. Det 
ydre. 18. Domkirken i Orvieto. Fa^ade. 19. Doge- 
paladset i Venedig. Fayade. 20. Westminster. Henrik 
V II's Kapel. Det indre. 21. Lovegaard i Alhambra 
ved Granada. 22. Palazzo Vendramin i Venedig. 
Fayade. 23. Palazzo Vecchio i Florents. Det ydre. 
24. S .  Lorenzo eller S .  Spirito  i Florents. Det 
indre. 25. S .  M aria äe' Miracoli. Venedig. Det 
indre. 26. Peterskirken i Rom. Det indre. 27. 
Gaarden i Paladset la Cancelleria i Rom. 28. Bi- 
bliotheket (af Sansovino) i Venedig. 29. Otto Hein
richsbau i Heidelberg. Fa^ade. 30. Madeleinekirken 
i P aris. Det indre.

B i l le d h u g g e rk u n s t .  L Egyptisk. 1. Scheik- 
el-Beled. („Sognefogden"). Kairo. 2. „Skriveren", 
i Louvre. A ssy risk . 3—4. 2 assyrifle Relieffer 
med Jagt, paa Lover eller Vildcesler. Fra Kujnndjik. 
I  det britifle Museum. P e rs isk . 5. Vandrende 
Lover, fra Susa, i Louvre. Grcesk. 6. „Apollo fra 
Tenea". München. 7. Doryphoros efter Polyklet. 
I  Neapel. 8. „Jdolino". I  Florents. 9— 11. Tre 
Stykker af Parthenonsfrisen (Tronende Guder; Brud- 
stykke af Vogn- eller Ryttertoget; et Stykke af Vest- 
frisen med Ryttere og staaende Figurer). 12. Ama
zonestatue. Berlin. 13. Gravmcele oper Hegeso.
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solid Mappe, ville knnne erholdes for 140 Kr., og 50 Foto- 20. 
grafier efter de paagoeldende Malerier ligeledes opkloebede og 
i Mappe for 250 Kr. Störrelsen er med Karton 25 Tommer

Athen. 14. Eirene ogPlutos. München. 15. Praxi
teles: Hermes. Olympia. 16. Apoxyomenos, efter 
Lysippos. Vatikanet. 17. Zeushoved fra Otricoli. 
Vatikanet. 18. Herahoved fra Villa Ludovisi. 19. 
Den doende Galler. Kapitol. 20. Afrodite fra Melos. 
Louvre. R o m  e rst. 21. Ofrende Romere med To- 
gaen over Hovedet. Vatikanet. 22. Den gode Hyrde. 
Lateranet. R e n a is s a n c e .  23. Donatello: S .  Georg. 
Florents. 24. Luea della Robbia: Syngende Drenge. 
Florents. 25. Verrocchio: Rytterstatue af B art. Co- 
leoni. Venedig. 26. Michelangelo: Pietä-Gruppen, 
Nom. 27. Michelangelo: Moses, Rom. 28. Miche
langelo: Gravmcele oder Lorenzo af Medici, Florents.
29. Michelangelo: Gravmcele over Giuliano af Medici, 
Florents. 30. Thorvaldsen: Jason.

M a le r k u n s t .  1. Antik Mosaik. Aleksander- 
slaget. Neapel. 2. Antikt Voegmaleri: Medea, eller 
Orestes og Pylades i T auro i, eller opadsvcevende 
Bakkantinde (Neapel). 3. Giotto: Fattigdommen.
S . Francesco i Assisi. 4. Duccio: Tronende M a
donna,omgiven af Engle. Siena. 5. Simone M ar
tini: Bebudelsen. Uffizierne i Florents. 6. Fiesole: 
Kristus paa Korset og mange Helgener. S .  Marco i 
Florents. 7. Fiesole: M arias Kroning. Uffizierne i 
Florents. 8. Filippo Lippi: M aria tilbedende Barnet. 
Berlin. 9. Botticelli: Kongernes Tilbedelse. Uffizierne 
i Florents. 10. Giov. Bellini: Kristus i Sarkofageu. 
Brera i Milano. 11. Perugino: Gravlcegning. P a 
lazzo P itti i Florents. 12. Signorelli: Antikristens 
Prcediken. Domkirken i Orvieto. 13. Leonardo da 
V inci: Nadveren (Fotografi efter selve Originalbilledet 
i Milano). 14. Leonardo da Vinci: Portrcet af Mona 
Lisa. Paris. 15. Michelangelo: Gud flaber S o l og 
Maane. 16. Michelangelo: Herren svcever overVan- 
dene. 17. Michelangelo. Adams Skabelse. 18. M i
chelangelo. Den delfiske Sibylle. 19. Michelangelo. 
Profeten Esaias (Frefkomalerier i det sixtinfle Kapel. 
Rom). 20. Rafael: Disputs,. 21. Rafael: Skalen: 
Athen. 22. Rafael: Enkelt Figur af „Poesien"



20. X  131/2  Tomme og selve Fotografiet c. 22 Tomrnmer X  16 
Tommer.

Det man anses for at vcere af Betydning, at de Foto
grafier, som anskaffeS, ere tagne efter selve de originale 
Kunstvcerker, ikke efter Gengivelser.

1 8 9 6 . 1 8 8  Cirk. om llvdv. Apparate til. Geograsiuudcrvlslüttg.

20. ^ .  Kirke- og Undervisningsmin. Cirk. (til de 
lccrde Skoler og Realflolerne) ang. Apparater, 
der maa anses nsdvendige til Stdtte for Geo-

(Freskomalerier i Stanzerne i Vatikanet). 23. R atael: 
Portroet af Leo X. Palazzo P itti i Florents. 24. 
Rafael: Den hellige Cecilie. Bologna. 25. Correggio: 
Madonna di S . Girolamo („Dagen"). Parm a. 26. 
Tizian: Cristo della Moneta. (Skattens Mont>. 
Dresden. 27. Tizian: Bakkus og Ariadne. London. 
28. Tizian: M arias Himmelsart. Venedig. 29. Tizian: 
Carl V (staaende Figur). Madrid. 30. Tizian: 
Philip II (staaende Figur). Madrid. 31. Paolo 
Veronese: Kristus' Maaltid hos Simon. Paris. 32. 
Stephan fraK oln : M aria im Nosenhag. Köln. 33. 
Ja n  van Eyck: Madonna med Kansleren Nollin. 
Paris. 34. J a n  van Eyck: Mauden med Nellikerne. 
Berlin. 35. Quinten Massys: Kristi Gravloegning. 
Antwerpen. 36. Rubens: Baruemord i Bethlehem. 
München. 37. Rubens: De onde Engles Fald. 
München. 38. Van Dyck: Gravlcegning. Berlin. 39. 
F rans Hals: Skyttegilde (1627). Haarlem. 40. Rem- 
brandt: Den hellige Familie. S .  Petersborg. 41. 
Rembrandt: Saskia med Nelliken. Dresden. 42. 
Rembrandt: Potifars Hnstru anklager Josef. Berlin. 
43 Rembrandt: Staatmesters. Amsterdam. 44. 
Velazquez: Kristus paa Korset. Madrid. 45. Velazquez: 
LEsop. Madrid. 46. Velazquez: Menippns. Madrid. 
47. D ürer: Ritter, Tod und Teufel. Gengivelse af 
Kobberstik. 48. Rembrandt: HundredegyldenSbladet. 
Gengivelse af Radering. 49. I .  L. David: Portroet 
af Kunstneren selv. Paris. 50. I .  L. David: Portrcet 
af Madame Recamier. Paris,



grafiundervismngcn i  de lcrrde Skoler og Real- 20. 
skolerne.

Jdet Ministeriet meddelcr ncdenstaaeiidc Fortcgnelse over 
saadanne Apparates der maa anses for notwendige lil 
Stotte for Undervisningen i Geografi i de lcrrde Skoler 
og dimissionsberettigede Realskoler, stat hcrtil bemcrrkeß, at 
Ministeriet vel for Fremtiden maa göre Fordring paa, at 
enhver Skole, der har eller attraar at opnaa den omtalte 
Dimissionsret, er i Besiddelse af en saadan Säm ling Ap
p a ra te  til Brug ved Undervisningen i det ncevnte Fag, 
men at man dog ikke har villet binde den enkelte Skole, 
der allerede maatte vcere i Besiddelse af et brugbart Grund
lag, til at anfkaffe just det, der er opgivet i Fortegnelsen.
Denne skal kun give et Minimum for, hvad der maa an- 
seS for nodvendigt, og der vil saaledes intet vcere til Hinder 
for, at flere af de opsorte A pparate kunne erstatteS af 
andre, der allerede forefindes, for saa vidt disse i tilstrcek- 
kelig Grad kunne tjene til Paavisning af det, der skal leeres 
og gores Rede for.

F o r te g n e ls e

over Apparater, der maa anseS for notwendige til Stotte 
for Undervisningen i Geografi i de lande Skoler og 

Realskolerne.

1. En Globus (Kieperts ^17 Kr.^).

2. Bceggekort over Danmark (Mansa ^10 Kr.^ eller
Christiani f20 Kr.^).

— —. Sverrig-Norge (Norstedt ^15 Kr.̂ >).
— — Europa (Kiepert ^16 Kr.̂ > eller S n -

dow-Habenicht ^18 Kr.^j).
— — Asien (Kiepert ^19 Kr.j eller Siidow-

Habenicht st8  Kr. ĵ).

Lirk. om nodv. Appürok'o til GcogrosiunLervisuinq. 1 8 0  1 8 9 6 .



1 8 0 6 . 1 9 0  B. vm Foraridr. i Jiidbcrctil. af statsvidcnsk. Ek^amiucr.

20. Na). Vceggekort over Afrika (Kiepert ^14 Kr.^ eller Südow- 
Habenicht ^15 Kr. ĵ).

— — Nordamerika (Kiepert ^12 Kr. ĵ eller
Südow-Habenicht f15 Kr.^).

— — Sydamerika (Kiepert f10 Kr.̂ > etter
Südow-Habenicht ^15 Kr. ĵ).

— — Australien (Kiepert f l 9 Kr.^ eller
Südow-Habenicht s18 Kr. ĵ).

3. Debeß-Kirchhoffs Schnlatlas (5 Kr. 80 Vre).
4. Andreres Allg. Handatlas (28 Kr.).
5. H irts „Bilderschatz für Länder und Völkerkunde" og 

„geographische Bildertafeln" I—III. (3 Kr.).
6. Siersteds „Danfke Billeder for Skole og Hjem" (5 

u 6 Kr.).
Det maa derncest anbefales, at Disciplene holdes til at 

anflaffe sig Dahlbergs Skoleatlas som det Vcerk, der indtil 
videre maa anses for det bedste, vi have.

M. Bekendtgörelse om Forandringer og Tilfojelser
Nr. 7«. j allerhöjeste Anordning af 20. Februar 1892  

om Jndretningen af de statsvidenskabelige Eksa- 
miner ved Universitetcts rets- og statsvidcnskabe- 
lige Fakultet. (Ministerict for Kirke- og Un- 
dervisningsvcesenet.)

Jndm . Sam l. xax. 578.

21. Ns>j. Kundgörelse ang. Stadfoestelse paa T ill« g  til 
Statutter for Kreditkassen for Landejendomme i 
Dstifterne*). (Jndcnrigsministeriet.)

Lovtidende B. 1896.



K . cnii T illlr g  til S ta tu ttc r fo r Ostiftcrnes Krcditkasfc'. 1 8 1

T illc e g

til de under 12. Ju n i 1866, 22. December 1869, 16. Au
gust 1876, 3. December 1879, 8. J a n u a r 1881, 29. No
vember 1882, 4. December 1886, 19. November 1887, 27. 
August 1889, 16. April 1890, 22. April 1893 og 2. Fe
bruar 1895 stadfcestede Statu tter for Kreditkassen sor Land- 

ejendomme i Dstifterne.

1. Direktionen bemyndiges til for 3. Serie og fol
gende Serier at tage Bestemmelse om, at Kreditkassen 
fremtidig ogsaa giver Laan, der udbetales i 3 pCt. Rente 
beerende Kasseobligationer. Af saadanne Laan svares halv- 
aarlig 1^/^ pCt. as det oprindelige Belob; heraf beregues 
11/2 PCt. af den til enhver Tid flyldige Kapital som Rente, 
10 Dre pr. 100 Kr. Hovedstol tilfalder Reserve- og Ad- 
ministrationsfonden, og Resten afstrives som Afdrag paa 
Gcelden, dog at denne er betalt i Lobet af 76 Aar, idet den 
mnlige Restgceld indbetales i den 152. Termin.

2. Det Bidrag, som en Laansoger ved Optagelse af 
Laan er pligtig at tilsvare Reserve- og Administrations- 
fonden, kan betales med 1/4 i hver af de 4 forste Ju n i og 
December Terminer efter Laanets Stiftelse. For den skyl- 
dige Del af Bidraget gives samme Pantesikkerhed som for 
Laanet i det hele.

3. HviS nogen Interessent udtroeder af Serien eller 
Afdelingen, forinden Han har indbetalt hele det ved Op- 
tagelsen fastsatte Jndflud, maa Han samtidig med Udtrcedelsen 
indbetale den resterende Del af Jndfludet.

4. Det solidariske Ansvar for et Laan af en Serie 
eller Asdeling, naar Laan ydes med Prioritet derefter af en 
anden Serie eller anden Afdeling i Kreditkassen med en 
fra den forste Afdeling forskellig Reservefond, beregneS med 
10 pCt. af Restgcelden; dog beregneS der intet sor den 
Del af Laanet, der ikke overstiger en Trediedel as Vnr-

1886. 

2 1 .  > I n j .



2 l .N a j .  deringssummen, saaledes som denne er besternt ved den 
Vurdering, der ligger til Grund for det ny Laan.

5. N aar Kreditkassen overtager et Pant, skal der i den 
forste halvaarlige Termin, der indtrceffer efter 12 Ugerß 
Forlob efter Overtagelsen, inddrages og annulleres et 
saadant Belob af de i den paagceldende Serie eller Asdeling 
ndstedte KaSseobligationer, som svarer til Halvdelen af den 
Del af den paa Pantet hvilende Gceld, som overstiger en 
Trediedel af Vurderingssummen, og i den folgende halv- 
aarlige Termin et lignende Belob. Den Del af Gcelden, 
som ikke overstiger en Trediedel af Vurderingssnmmen, kan 
forblive indestaaende i Ejendommen, indtil Pantet scelges, 
imod at Reservefonds svarer den statutmcessige Udelse; 
naar Pantet scelges, kan derr ovenncevnte Gceld overtages 
af Koberen, men for saa vidt dette ikke sker, stal der i den 
forste halvaarlige Termin, der indtrceffer efter 12 Ugers 
Forlob efter Salget, inddrages og annulleres et til Gceldcn 
svarende Belob af KaSseobligationer. Kreditkassen kan ikke 
nden Jndenrigsmiuisterens Samtykke beholde et overtaget 
Pan t udover 3 Aar.

6. Reservefondens Midler stulle anbringes i de af
Kreditkassen ndstedte KaSseobligationer eller paa anden 
Maade efter Neglerne for Anbringelse af umyndigeS
Midler, og maa ingen Del af samme nden Jndenrigs-
ministerens Billigelse brnges til Udlaan til Kreditkassens 
Medlemmer.

7. Den i Statntterues § 41 indeholdte Regel for
Medlemmernes Stemmeberettigelse paa Geueralforsamligen 
skal ogsaa gcelde i andre Tilfcelde, hvor Medlemmerne ere 
stemmeberettigede.

8. Statutternes § 38, 1. Pkt., udgaar. I  Stedet for 
indscettes:

Regnflaberne gennemgaas efter et af Jndenrigsmini- 
steriet fastsat Reglement af 2 Nevisorer, hv.oraf Inden-

1 8 9 6 . 1 9 2  Ä'. om Tillcr^ til Statutkcr svr Ostiftcrnes Kredittasse.



V. om Ovhwv. as Ärbejdsnlin. og OPrctt. of ctLandbruqSmin. 193 1 8 9 6 .

rigSministeren udncevner den ene, Reprcrsentantskabet den 21. N a j. 
anden.

9. Direktionen er bemyndiget til at lade de af 
Kreditkassen udstedte Kasseobligationer udfoerdige tillige 
med Tekst i et eller flere fremmede Sprog og at gsre 
Obligationerne og Kuponerne indlsselige paa fremmede 
Pladser.

10. Direktionen og Neprcesentantskabet flulle med Jn -  
denrigsministerend Billigelse knnne treeffe Bestemmelser oin 
Nedscettelse af Medlemmernes halvaarlige Bidrag til Neserve- 
og Administrationsfonden.

11. I  Z 14, 4. Stykke, 2. Pkt., udgaa Ordene „be-
regneS i den fprste Termin .......................  ildstedt", og i
Siedet for indscettes: „stak der svares fuld Adelse for hele 
det lebende Halvaar, medens Laanene paa den anden Side 
fyldestgsres med Kasseobligationer, der bcere Rente ogsaa 
sor det Halvaar". ^

Foranstaaende af Generalforsamlingcn i Kreditkassen 
for Landejendomme i Dstifterne den 30. f. M. vedtagne 
Tillceg stadfeestes herved i Henhold til Lov af 9. Februar 
1866 og Lov Nr. 59 af 24. April 1896.

Bekendtgörelse om Ophccvelsc af Miuisteriet 22. Nnj. 
for offentlige Arbejdcr, om Henlceggelse af de Nr. 77. 

under dette Ministerium hörende Säger til J n -  
denrigsministeriet, om Oprettelse af et Landbrugs- 
ministerinm samt om Henloeggelsc af de nnder 
Jndenrigsministcrirts 2. Departement hörende 
Säger fra Jndenrigsministeriet til Landbrngs- 
ministeriet og af Domoene-, Skov- og Jagtsager

Syttcndc Hcrftc. 9



22.Na> fra Finansministeriet til Landbrugsministeriet.
(Konseilsprcesidiet.)

P aa  Konseilsprcesidiets derom nedlagte allerunder- 
danigste Forestilling har det behaget Hans Majestcet Kön
gen ved allerhöjeste Resolution af i Dag allernaadigst at 
bestemme: '

a t  den ved allerhöjeste Resolutioner af 13. Ja n u a r og 
28. September 1894 fastsatte Deling af det davoerende 
Jndenrigsministerium, saaledes at en Del af de nnder 
Ministeriet hörende Säger henlagdes nnder et nyt M ini
sterium nnder Navn af Ministeriet for offentlige Arbejder, 
ophceves, og at som Fölge deraf det sidstncevnte Ministerium 
ophörer at bestaa og de nnder samme hörende Säger paany 
henlcegges nnder Jndenrigsministeriet,

a t  samtidig hermed de isölge allerhöjeste Resolution 
af 12. M aj 1894 nnder JndenrigSministeriets 2. De

p a rte m e n t for Landvcesenssager hörende Säger henlcegges 
nnder et nyt Ministerium nnder Navn af Landbrugsmini
steriet, og

a t der nnder dette Ministerium endvidere henlcegges de 
hidtil nnder Finansministeriet hörende Domcenesager, der- 
under Skov- og Jagtsager, men dog saaledes, at Oppe- 
börselen af de faste Domceneindtcegter, hvormed ikke er for- 
bnnden Administration af nogen fast Ejendom eller Regale, 
fremdeles forbliver nnder Finansministeriet,

hvorhos det lige naadigst er bifaldet, 
a t  Oprettelsen af et Landbrugsministerium og Op- 

hcevelsen af Ministeriet for offentlige Arbejder trceder strals 
i Kraft, og at det overdrages til Konseilsproesidenten at be
stemme Tidspunktet for og at trceffe de ncermere Foran- 
staltninger til Gennemförelsen af Henlceggelsen af Domcene- 
sagerne til Landbrugsministeriet.

1 8 0 6 . 1 0 4  B. vmLpha'v. af Arbcjdsiiuii. vgOPrclt. af etLail'obrll^siillN.



Bckendtgörelse om Eneretsbevilling til Anlceg 22.N^. 
og D rift af en Jernbane fra Horsens til Bryrup. dir. 78. 
(Ministeriet for offentlige Arbejder.)

P aa  derom af Ministeriet for offentlige Arbejder ned- 
lagt alterunderdanigst Forestilling har det under 2 0 . d. M. 
allernaadigst behaget Hans Majestcet Köngen at meddele 
HorsenS-Brhrup Iernbaneselfkab folgende Eneretsbevilling 
til Anloeg og Drift af cn Jernbane fra Horsens til 
Brhrup.

Vi C h r i s t ia n  den N ie n d e , o. s. v. G. v.: At 
Vi efter derom indgivet Andragende i OverenSstemmelse 
med Lov Nr. 8 8  af 8 . M aj 1864 allernaadigst ville have 
sorundt og bevilget Horsens-Brhrup Iernbaneselfkab Eneret 
til at anlcegge en Jernbane fra Horsens til Brhrup samt 
til indtil 1. Jan u a r 1990 at benytte denne til Befordring af 
Personcr og GodS ved Hjcrlp af Lokomotiver, idet Vi dog 
ville have Staten forbeholdt Eneret til Jernbanetransporten 
mellem de Punktcr paa Statöbanerne, med hvilke forstncevnte 
Bane ved Forbindelse med andre Jernbaner maatte komme 
i Beroring.

Bevillingen meddeles derhoS paa folgende Betingelser:^)

Kirke- og Undervisningsmin. Skr. (til Bi- i  
stoppen over Ribe Stift) ang., hvorvidt Skifte- 
retsattest er nodvendig til Jndgaaelse af nyt 
LEgteskab, naar den afdvde LEgtefcelle er afgaaet 
ved Dvden i  Udlandet.

. . . . at Skifteholdsattest for Jndgaaelse af nytM gtc- 
stab bor tilvejebringes, medmindre den afdode Mgtefcelle 
ved Doden havde fast Bopcrl i Udlandet, samt at dette efter 
de af JustitSministeriet i det foreliggende Tilfcelde tilveje-

B. om CncrctSbcviUiiu; til Drift af ru Iernl^nlrr I

-) Udelades her.



lnrk. ang. Akoui^hedsraad.

1 . .Inni. bragte Oplysninger, hvorester paagceldcnde flnlde vcere af-
gaaet ved Dvden 5 Dagc ester sin Ankomst til Chikago, ikke 
hcwde vccret Tilfceldet med Ham.-)

2. 5um. Bckendtgürelse ang. Lempelser i det i Jndeu-
N r. 85. rigsministeriets Bekendtglörclse af 12. A pril d. A.

indeholdte Forbnd inod Udlevering fra Mejerier 
og Moelkehandeler af Mcelk, Kernemcrlk og Balle, 
der ikke har vccret opvarmet til mindst 7 0  Grader 
Rvaumur. (Landbrugsministeriet.)

Jndm . Sainl. 581.

2. 5mii. Kirke- og Undervisningsmin- Cirk. (til B i
stopperne) ang., hvorvidt Dannelsen af Menig- 
hedsraad bör tilstrecl'es?-)

Som  det vil vcere i Deres Hvjcervccrdigheds Erindring, 
forelagde Ministeriet det kirkelige Naad ved dets Session i 
forrige Aar en fra Kjsbenhavns gejstlige Konvent modtagen 
Skrivelse, i hvilken Konventet androg om, at den Opfordring, 
der i Cirknlcere af 24. September 1856 udgik herfra til 
Gejstligheden om at tiltrcede Dannelsen af Menighedsraad, 
maatte blive fornyet. I  den fra det kirkelige Naad mod- 
tagne Betcenkning udtalte dette vel i det hele sin Sym pati 
for en Institution som Menighedsraadene, naar disse ikke 
svgcs fremkaldte uden, hvor der findes saadanne Betingelser 
for dem, at de ikke komme til at staa som en mere ekler 
mindre betydningslos Form, men som en virkelig Stotte for 
det kirkelige Livs Fremgang, scerlig, hvor der allerede er be- 
gyndt et mere ekler mindre omfattende Menighedsarbejde

1 8 9 6 . 1 9 6

--) Gejstlig dteskriplsamling.



under Medvirkning af troende Loegfolk; men da Raadet 2. ^nni. 
maatte anse det for beklageligt, om en fornyet Op fordring 
sra Ministeriet stnlde boere lige saa liden Frngt som den 
tidligere, künde det ikke tilraade Udstedelsen af en saadan 
almindelig Opfordring til Proesterne som den, Kjsbenhavnö 
gejstlige Konvent havde snflet, men mente, at Sagen vilde 
fremmes bedst, naar det overlodes til Bistopperne hver i fit 
S tift paa de Steder, hvor der D n n es at vcere Grund 
dertil, at vejlede Prcester og Menigheder til at se paa denne 
S ag  paa ret Maade og herigennem tilstynde dem til at give 
Arbejdet for Menighedslivets Fremgang den Sw tte, som en 
saadan fastere Organisation fprer med sig.

Denne Jndstilling fra det kirkelige Raad kan Ministeriet 
i det hele give sin Tilslutuing, og da det af Naadets Be- 
tcenkning frenigaar, at Deres Hsjcervcrrdighed ligesom de 
Svrige Bistoppcr er villig til at arbejde for den her om- 
handlede Sag paa den anfortc Maade, uudlader Ministeriet 
ikke herved tjenstlig at meddcle Dem, at man Herester ikke 
finder Grund til at foretage videre i denne Sag  end ved 
at lcegge den i Deres Hpjcervcerdigheds og de pvrige Bistop
pers Hcender at overlade det til Dem at virke for dens Ud- 
vikling paa den Maade og i det Kmfang, som de efter Tid 
og Omstcrndigheder maatte finde heldigst.

Kirke- og Undervisningsmin. Skr. (tilSkole- 2. ^nni. 
direktionen for Vennebjerg Herred) ang. en 
Kirkebylarcrs Berettigelse til at fungere ved mini
sterielle Forretninger for udensogns boende Per- 
soner.*)

. . . .  at Ministeriet, i Overensstemmelse med, hvad 
man har udtalt i Skrivelse af 30. Ju n i 1893 (trykt iS a m -

Civk. ang. Menighedsraad. 1 9 7  1 8 9 6 .

*) Gejstlig Neskriptsamling. 9"



1 8 9 6 . 1 9 8  K. aug. T ill, til Statuttcr f. NbhvllS. Krcditforen.

2. lluui. liugeu af Love og Ekspeditioner), maa holde for, at der ikke
kan tilkomme Andrageren nogen scerlig Ret til at fungere 
ved de omhaudlede Lejligheder, men at det maa staa de ved- 
kommende frit for at bevcege hvem af Sognets Leerere, de 
dertil kunne formaa, til at snngere som Kirkebetjent ved 
saadanne Forretninger.

3. ^uni. Kuudgörelse ang. Stadscrstelse paa Tilloeg til 
N r. 37. Statntter for Kreditforenmgen af Grundejere i

Kjobenhavn og Omegn.*) (Jndenrigsmini- 
steriet.)

T illceg
til de ander 19. M aj 1882, 9. Ju n i  1883, 7. Ju n i 1884, 
1 1 . Ju n i 1887, 25. M aj 1888, 22. Ju n i  1893 og 4. Ju n i 
)895 stadfeestede Statn tter for Kreditforeningen af Grundejere 

i Kjobenhavn og Omegn.
1. De af Foreningen udstedte Kasseobligationer kunne

efter Ejerens Begeering optages i Foreningens Jndfkrivnings- 
boger, dog ikke med mindre Belob end 20,000 Kr. De for 
saadan Jndflrivning af Foreningeu udstedte Jndskrivnings- 
Beviser kunne ikke scelges eller paa anden Maade over
drages. '

De ncermere Regler for Ordningen af saadan Jndflriv
ning og navnlig for Pantscetning af Jndskrivningsbeviserne 
fastscettes med Jndenrigsministerens StadfEstelse af Direk
tionen og Neprcesentantflabet.

2. I  § 72, 2 . Linie efter „Lov 19. M arts 1869" tilfojes: 
„eller optagne af Kreditforeningen af Grundejere i

de danske Vstifter ifolge de for dennes Vurderinger gcel- 
dende Regler".

*) Lovtideude B.



3. Det i Statutternes § 12 bestemte Indflud flal her- 3. 3uni. 
efter kmme indbetales ined 1/2 pCt. af Laanets Hovedstol ved 
dettes Udbetaling og 1/2 pCt. i hver af de folgende Nente- 
terminer, indtil Jndskudet er helt indbetalt, mod at der i 
Panteobligationen for den ikke betalte Del af Jndskudet gives 
samrne Panteret som for Kapitalen, Reuter og ovrige 
Ddelser.

Foranstaaende af Generalforsamlingen i Kreditforeningen 
af Grundejere i Kjobenhavn og Omegn den 19. M aj d. A. 
vedtagne Tillceg stadfcestes herved i Henhold ü l Love af 17.
M arts 1882 og 24. April 1896.

Judenrigsmin. Skr. (til Amtmanden ovcr 3. 3mn. 
Randers Amt) aug., hvilken Kommune det paa- 
hvilede at refundere et af Barnemoderens Opholds- 
kommune forskudsvis udredet Alimentationsbidrag 
for en Barnefader, der som Udlcrnding ikke Var 
sorsvrgelsesberettiget her i  Riget.

I  Skrivelse af 14. April d. A. har Amtet meddelt, at 
det Slagtersvend af Svendborg, N. N., der er fodt i Flens- 
borg den 3. September 1867 og ikke er forsorgelsesberettiget 
i nogen Kommune her i Landet, i Folge approberet Alimen- 
tationsforlig paahvilende UnderholdSbidrag for 1/2 Aar til 
24. Ja n u a r d. A. til Pigen N. N.s ucegte B arn i Henhold 
til Lov Nr. 73 af 12 April 1892 § 4 er forskudsvis ud
redet af Nanders Kommune som Barnemoderens Opholdö- 
kommune med Normalbidraget for Randers Amt, samt at 
det forgceves er forsogt inddrevet ved Udpantning hos 
Barnefaderen. D a Nanders Byraad derefter har anholdt 
om i Henhold til Fattiglovens § 27 at erholde det Paagcel-- 
dende Belob godtgjort ved Ligning paa Nanders Amtsraads- 
kreds og de i Forbindelse med samme staaende Kobstceder, 
har Amtet begoert en Udtalelse herfra om, hvor vidt Belobet

Skr. cmg. AlimcntationSbidraq. 1 9 9  1 8 9 6 .



3 . llnrn. vil vcere at afholde som foran ncevnt, ette om det ikke er
Svendborg Amtsraadskreds og de i Forbindelse med denne 
staaende Kobstceder, der skulle afholde Bidraget.

I  denne Anledning skulde man efter stedsunden Brev- 
veksling med Amtmanden oder Svendborg Amt til Efter- 
retning tjenstligst melde, at det maa paahvile Svendborg 
Kobstadkommnne — som den Kommnne, der paa det Tids
punkt, da Bidraget i Henhold til forucevnte Lovbestemmelse 
som Folge af sorgceves forsogt Ndpantning blev at betragte 
som en Barnefaderen ydet Fattighjcelp, i Medfor af Fattig- 
lovens Z 27 Var Pligtig at forssrge Ham — at refundere 
Bidraget mod Erstattung fra Svendborg Amtsraadskreds og 
de i Forbindelse med denne staaende Kobstceder.

4. 4uni. Kirke- og Undervisningsmiu. Skr. (til B i
skoppen oder Ribe Stift) ang., at Brüdens Ned- 
komst ikke giver tilstrcrkkelig Hjemmel til at foretage 
Hjemmevielse »den Bevilling.*)

I  et af Dcres Hojcervcerdighed med behagelig Skri- 
velse af 7. f. M. til Justitsministeriet indsendt og af samme 
hertil oversendt Andragende har Sogneprcest for N. N. Me- 
nigheder N. N. indberettct, at Han efter foregaaende lovlig 
Tillysning uden Bevilling har cegteviet Ungkarl N. N. og 
Pigen N. N. i Hjemmet paa den til Brylluppet i Kirken 
berammede Dag, den 28. April d. A., Paa Grund af, at 
Brüden den foregaaende Dag var uedkommen.

I  Anledning heras skulde Ministeriet med Henvisning 
til Kancelliskrivelse af 29. M arts 1834 og dette Ministeriums 
Skrivelse af 7. Jan u a r )880 (G. R.) tjenstlig anmode Dem 
om at ville tilkendegive Sogneprcesten, at der ikke har fore- 
ligget tilstrcekkelig Hjenunel for Ham til atKforetage den 
ovenncevnte Brndevielse i Hjemmet nden Bevilling.

1 8 9 6 . 2 0 0  Lkr. ang, Hjcmmcviclsc.

-') Gejstlig Neskriptsamliug.



Dekl. med Nû lntid om Skibes M.mline,. 9 0 1  1 8 9 6 .

Bekendtgörelse ang. en mellem Danmark og 6. lum. 
Rusland afflnttet Deklaration om Skibes M aa- Nr. 87. 
ling. (Udenrigsministeriet.)

Den 14. M aj d. A. er der i S t.  Petersborg blevet 
undertegnet og udvekslet folgende

D e k l a r a t i o n .
Som  Folge af de i Danmark den 1 0 . M arts 1895 

foretagne M ndringer i Systemet for Maalingen afHandels- 
skibe have de undertegnede, behorigt befuldmcegtigede derttl 
af deres Regeringer, vedtaget, at den ander 28/^ August 
1883 udvekslede Deklaraüon stal ophore at gcelde og erstattes 
af en ny Deklaration saa lydende:

Artikel 1 .
Danfle Skibe, maalte efter den Moorsomske Metode, 

flulle modtages i Kejserdommet Auslands Havne, og russifle 
Skibe (derunder indbefattet Skibe fra Storhertugdommet 
Finland), maalte efter samme System, skulle modtages i 
danfle Havne, uden at underkastes nogen som helft ny 
M aaling af Hensyn til Erlceggelsen af Skiböfartsafgifter.

Disse Afgister beregnes af Netto-Tonnagen.
Artikel 2.

Da Reglerne i de finfle Skibsmaalings-Bestemmelser 
ikke ganfle stemme med de danfle Regler om Fremgangs- 
maaden ved Beregningen af de i Tillcegsinstrnktionen af
1 0 . M arts 1895 til den danfle Skibsmaalings-Jnstruktion 
af 7. September 1867 Assnit 8  og Assnit I? Bogstav § 
ommeldte Rum, nemlig Skipperens og Mandflabets Op- 
holdsrum, Bestiklnkaset og Rum til Vandballast (n u ter 
dullaLt) i Skibe med dobbelt Bund, flulle Afdragene herfor 
beregnes for finfle Skibe i danfl Havn efter den danfle 
Instruktion, men paa Grundlag af de i Maalings-Certi- 
fikaterne opgivne T al uden nogen Ommaaling af Skibet.

For danfle Skibe i finfle Havne blive nysncevnte Fra- 
drag at beregne efter det finfle Reglement paa Grundlag af



6 . .Inni. de i Maaliugs-Certifikaterne angivne T al uden Ommaaling 
af Skibet.

Artikel 3.
Da Neglerne i det russifle Reglement ikke ganfle stemme 

med de danfle Regler om Fremgangsmaaden ved Beregningen 
af de for Mandflabet bestemte Rum  og af Mafkin- og Kul- 
rum i Dampflibe, flulle Afdragene herfor beregneö for 
danske Skibe i russifl Havn paa Grundlag af de i M aalings- 
Certifikaterne angivne Tal, efter det russifle Reglement af

^ J ^ nuar 1680 ' ' Uden at nogen Ommaalmg foretages.

Den samme Regel flal anvendes Paa russifle Skibe i 
danfle Havne, naar Skipperne udtale d n fle t derom, og i saa 
Fald blive Bestemmelserne i den danfle Instruktion a tftlge.

Artikel 4.
Denne Deklaration trceder i Kraft den 1/13 J u l i  1896.
T il Bekrceftelse heraf have de undertegnede underflrevet 

na^rvwrende Deklaration og have Paatrykt den deres Segl.
Udfcerdiget i to Eksemplarer i S l .  Petersborg den "/g  

M aj 1896.
(Underflrifter.)

11. luni. Justitsmin. Cirk. (til samtlige Anttmcend) 
ang. Tilsynet med Plejebdrn.

P aa  dertil given Anledning flal man anmode Hr. (Tit.) 
om at ville foranledige Kommuneraadene i det Dem under- 
lagte Amt tilkendegivet, at det i Lov Nr. 43 af 1 . M arts 
f. A. anordnede Tilsyn med Plejebsrn vil, for saa vidt an- 
gaar PlejebjSrn, der af Plejeforceldrene ere anbragte i Tje- 
neste uden for Plejehjemmet, vcere at udstrcekke til Forholdene 
paa Anbringelsesstedet, hvor Barnet maa betragtes som op- 
holdende sig paa Plejeforceldrenes Ansvar. For saa vidt det 
paagceldende B arn af Plejeforceldrene er anbragt paa et 
Sted uden for disses Opholdskommune, bsr Kommuneraadet 
for denne Kommune, efter at vcere kommet til Knndflab om

1 8 9 6 . 2 0 2  Cirk. aug. Tilsyn mcd Plejcborn.



saadan Anbringelse, uopholdelig foretage Henvendelse til An- 1 1 . .luni. 
bringelsesstedets Kommnneraad, som da bor lade det stedlige 
Plejebvrnstilsyn omfatte et saadant B arn og, hvis rnisligt 
Forhold forefindes af Tilsynet, i Henhold til dettes Jndbe- 
retning tilstille Kommuneraadet for PlejeforceldreneS Op- 
holdskommune fornvdeu Underretning.

I  Forbindelse hcrmed anmodes De onr at ville opfordre 
Kommuneraadene til at give de under Tilsynet hörende 
Plejeforceldre Paalceg om ufortovet at give Kommuneraadet 
Underretning, hver Gang et dem betroet Plejebarn af dem 
maatte blive anbragt i Tjeneste nden for Plejehjemmet, og 
ubetinget at tilsikre Tilsynet fornvden Abgang til at tilse 
Plejebarnet hos de Personer, hvem Barnet er overladt, idet 
det ved Afgivelsen af dette Paalceg vil vcere at stille Pleje- 
forceldrene i Udsigt, at Tilsidescettelse af disse Pligter vil 
medfvre Tilbagetagelse af den i Henhold til Lovens § 2  

meddelte Tilladelse til at have Plejebxlrn. Det er derhos 
en Selvfvlge, at vedkommende Tilsyns Medvirkning paa- 
regnes til Kontrol med, at disse Anmeldelser behvrig af- 
gives.

Det tilföjeS derhos, at Plejeborn, der af Plejeforceldrene 
ere anbragte i en anden Kommune end Plejefora'ldrenes 
Opholdskommune, ville vcere at optage paa det i Lovenö 
§ 5, 2. Stykke, ommeldte Skema for begge Kommuner, men 
med fornvden Tilfsjelse om henholdsvis fra hvilket Sted og 
til hvilket Sted Anbringelse er sket.

Kongelig Stadfoestelse paa Fundats for Pro- i i .  .7nni. 
kumtor Niels Dannispe og Hustru Petra Dannisoc 
födt Kjernlffs Legat for beerdige og trangende 
Studenter, dimitterede fra Aalborg Katedralffole.
(Ministeriet for Kirke- og Undervisnings- 
vcescnet).

Legat for Studentcr. 2 0 3  1 8 9 6 .



1 8 9 6 . 2 0 4 Legat foe Studenter.

.luni. Fundatsen er saa lydende:
1 . Legatet, der bencevnes som aufort, bestaar af en 

Kapital, stör 3,000 Kr., der er indbetalt kontant til LegatetS 
Bestyrelse af Stifterinden, Enkefru Petra Dannisoe. Kapi
talen, der iugen Sinde maa formindskes, skal anbringeS efter 
Reglerne for Udlaan af umyndigeS eller andre under offent- 
ligt Tilsyn staaende Midler.

2. Legatkapitalen bestyreS af Forstanderskabet for Aalborg 
Katedralskole under Kirke- og UnderviSningSministeriets Over- 
tilsyn. Med LegatetS Aktiver og ined RegnskabSaflceggelsen 
forholdes paa samme Maade, som er foreskrevet medHensyn 
til Skolens ovrige Legatmidler.

3. De aarlige Renter af LegatetS Kapital uddeleS 
hvert AarS 11. December Termin i lige störe Portioner til 
tveude vccrdige og trcrngende, fra Aalborg Katedralskole 
dimitterede Studenter, der ere Sonner af Embeds- eller 
Bestillingsmcend, som ere eller have voeret bosatte i Aalborg 
S tift. Den, hvem eit Legatportion er tildelt, beholder den i 
5 paa Hinanden folgende Aar, forudsat at Trang og Vcrr- 
dighed vedblivende er til Stede, og det behorig legitimeres, 
at Stnderingen fremmes paa forsvarlig Maade, dog saalcdeS 
at den udbetaleS Ham sidste Gang i den forste December 
Tennin, efter at Han har taget en afsluttende Universitets- 
eksamen. Naar en Portion er ledig, indkaldes Ansogerne 
ved en Bekendtgorelse med 14 Dages Barsel i StiftetS 
officielle Tidende og ved Opslag Paa Universitetet. Udgiftett 
hertil indeholdeö ved den forste Uddeling af den ledigblevne 
Portion.

Sonner af Stistsprovst Pedersen i 9tibe, Sognepnrst 
Begtrup Hansen i Aalborg og StiftskaSserer, Sagforer Knud 
Petersen sammesteds skulle dog uden Hensyn til Trang stedse 
have Forret til Legatet, naar de i ovrigt opfylde FundatsenS 
Bestennnelser og melde sig som Ansogere.



4. Uddelingen af Legatet foretages af Stistets Biskop 11. Imii. 
i Forening med Skolens Forstanderflab. S a a  loenge Legat
stifterinden lever, forbeholder hun sig dog selv at bortgive
de ledige Legatportioner.

5. For LegatetS Negning anflaffes en Protokol, i 
hvilken noervcerende FundatS og de aarlige Regnflaber ind- 
fpres. Udgiften hertil afholdes forlods af Renten.

Kirke- og Undervisningsmin. Skr. ( t il  A m i-  12. 5uni. 
manden ober Randers Am t) ang., hvorvidt eu 
Sogneproest kan ncegte at dobe et Bam, sordi 
Faderen er Spiritist*).

I  et direkte hertil indsendt Andragende har Slagter 
N. N . anholdt om MinisterietS Afgsrelse af det Spsrgsm aal, 
om hidülvcerende Sogneproest for N. N. Menigheder N. N. 
har vceret berettiget til at noegte at dsbe Andragerens Barn, 
fordi Han er Spirittst.

Ester i Anledning heraf at have brevvekslet med B i- 
floppen oder Aarhus S tift flulde man tjenstlig anmode Hr. 
Amtmanden om at ville tilkendegive Andrageren, at man 
D. D. har anmodet den noevnte Biskop om at meddele 
Sogneprcesten for N. N. Menigheder, at Ministeriet finder, 
et Sogneprcesten ikke bpr ncegte Forceldrene paa deres gen- 
tagne Henvendelse herom til Ham at dobe det paagceldende 
Barn.

Justitsmin. Skr. (lil Amtmanden oder Hol- 12. luni. 
bcek Auit) ang. en Strandfogeds Rct til Bjerge- 
ljün samt den Ham tilkommende Eneret til Bjerg- 
ning paa Forstranden.

I  Skrivelse af 7. f. M . har Hr. Kammerherreu be- 
gcert en Udtalelse fra Justitsministeriet med Hensyn til,

Lkr. aug. Dnabsiurgtelse. 2 0 5  1 8 0 6 .

Gejstlig Reflriptsamling.



1 8 9 6 . 2 0 6 Skr. aug. BjcMlöu.

,7nm. 1 ) om der tilkommer en Strandfoged (Sognefoged, jfr.
Strandingslovens § 1), der ikke personlig har deltaget i 
Bjergningen af en Del i Kattegat i Oktober Maaned f. A. 
opbjergede, derefter til Sejero indbragte Brceder og Planier, 
men kun som Oens Politifunktionoer i Overensstennnelfe 
med Lovcns Z 14 ved Jlandbringelsen har modtaget Brce- 
derne m. v. af Bjergerne, Bjergelon efter Lovens H 16, 
samt

2) om der kan antages at tilkomme Strandfogden Eneret 
til at bjcerge en Del P lanier og Brceder, der ved samme 
Tid ere inddrevne Paa Forstranden, og som ikke have en 
Vcerdi af 500 Kr., samt om der i bekrcesteude Fald ikke til- 
kommer dem, der have bjcerget Godset, og uden hvis Hjcelp 
formentlig en Del vilde vcere dreven dort igen, uoget andet 
Vederlag end dct, Strandfogden godvillig maatte tilstaa dem 
for dereS hafte Ulejlighed.

Foranlediget heraf skal man udtale folgende:
aä  1. For saa vidt de paagceldende Brceder og Planier, 

saaledes som det formentlig er forudsat i Sporgsmaalet, ere 
bjergede i aaben SS , kan den Omstcendighed, at S tran d 
fogden blot i Henhold til Strandingslovens § 14, 1 . Stykke, 
modtager det saaledes bjergede, efter at det er bragt i Land, 
ikke give denne Net til Bjergelon efter Strandings
lovens § 18.

aä  2 . D a det er forbeholdt Strandfogden at bjerge 
lost Gods af under 500 Kroners Voerdi, der inddriver paa 
Forstranden, og derfor at oppebcere fuld Bjergelon, jfr. 
Strandingslovens Z 4, 5. Stykke, og § 18, kan der ikke 
tilkomme andre Personer, der indbjerge saadant Gods, 
Bjergelpn, men da paa den anden Side Strandfogdens Net 
efter Forholdets Natur, jfr. ogsaa Justitsministeriets Skri- 
velse af 28. November 1874 (Min. Tid. Nr. 245)*), er

*) Nealregister over Love og Neskripter m. m. 1000—1892, 
1 . Bind paZ-. 116.



betinget af, at Han har besorget Bjergningen selv eller ved 12. ,7uni. 
Folk, med hvilke Han affinder sig, maa der tilkomme dem, 
der, indtil Han kan komme til Stede, give sig af med at 
bjerge Gods, der ellers vilde gaa tabt, og som saaledes 
handle i Hand Interesse, Net til af Ham at faa et passende 
Vederlag herfor, hvilket Vederlag i Mangel af mindelig Over- 
enskomst maa bestemmes ad retslig Vej. For saa vidt Hus- 
rnni til Bevaring af det bjergede har maattet afgives i 
Henhold til Lovens § 3, 4. Stykke, tilkommer der vedkom- 
uiende Betaling herfor efter samme Paragrafs 5. Stykke.

Ester den Anledning, sidstommeldte Sporgsm aal dertil 
giver, nndlader man derhoS ikke at tilfoje, at det vil vcere 
hensigtsmoesstgt og i alle Parters Interesse, om der, for 
saa vidt ikke Strandfogden selv eller ved dertil af Ham an- 
tagne Folk maatte vcere i S tand til at sikre Jndbjergningen 
af alt lost Gods, som inddriver paa Forstranden, af Ham 
paa Forhaand ülsiges dem, der i saadanne Tilfoelde sikre 
Godsets Tilstedeblivelse, en vis Betaling herfor.

Generaldirekt, f. Skattev. Skr. i  An ledn ing 12. .inni. 
af et Andragende fra Aktieselflabet „D am p flib s - 
selflabet N . N ."  i Kjobenhavn otn Tilladelse til 
at oplLgge paa privat Transitoplag Tcepper, som 
Se lflabe t agter at indfore fra Udlandet t i l  B ru g  
fo r Em igran ter med S e lf la b e ts  Skibe, saaledes 
at Passagererne 0ed Antomsten t i l  Amerika 
kunne medtage disse Tcepper ôm deres E jen- 
dom . . .

. . .  at da de omhandlede Tcepper efter det oplyste cre 
Bonmlds- eller Uldtcepper, der ere kreditoplagsberettigede, 
kan det ansogte ikke bevilges, hvorimod Sclskabet henvises 
til at benytte enten Frilageret eller Kreditoplag, hvorved dog 
beman-kes, at Udrustningsgjenstande, naar de udfores fra

Skr. an§. privat Transitvplag. 2 0 7  1 8 9 6 .



1 8 9 6 . 2 0 8 Ätr. an§. Hjemmcviolse.

12. .kuni. hervcrrende Tranfitoplag ekler 5lreditoplag, ikke kunne tages i 
Brug ombord, saalcenge Skibet befindet' fiq i danske Far- 
vande*).

13. 3nni. Bekendtgorelse ang. Jndftrsel fra Udlandet 
Nr. 8 8 . af Husdyr og raa Handelsprodukter af samme

m. m. (Lcmdbrugsnnnistcriet.)
Jndm . Sam t. patz. 581.

13. luin. Bekendtgörelse ang. Anvendelsen lige oder for 
Sir. 89. j,e forskellige fremmede Lande af Bestemmelserue 

i Landbrugsministeriets Bekendtgorelse Nr. 8 8  af 
D. D- om Jndftrsel fra Udlandet af Husdyr og 
raa Handelsprodukter af samme m. m. (Land- 
brugsministcriet.)

Jndm . Sam t. 585.

15. 3uni. Kirke- og Undervisningsmin. Skr. (til B i
skoppen oder Fyens Stift) ang., at Hjemme- 
vielse uden Bevilling kun er hjemlet i  Tilfcelde af 
en i og for sig livsfarlig S ygdom ").

I  Anledning af et med Deres Hojcvrvcvrdighedö be- 
hagelige Skrivelse af 23. f. M. til JnstitSministeriet ind- 
sendt og af samme hertil oversendt Andragende med Bilag, 
hvori Sogneprarst for N. N. Menighed N. N. indberetter, 
at Han den 9. f. M. nden forudgaaende Bevilling har viet 
Ungkarl, Typograf N. N. og Pigen N. N. i Hjemmet paa

Tidsstr. f. Toldv. 1896. 
' Gejstlig Reskriptsamling.



Grund af, at Brudgommen var sengeliggende af Gigtfeber 15. llum. 
og derfor producerede Lcegeattest, skulde Ministeriet tjenstlig 
anmode Deres Hsjcervoerdighed om at ville tilkendegive An- 
drageren, at der, da det af Lcegeattesten freingaar, at Brud- 
gommens Sygdom ikk̂  i og for sig Var livsfarlig, og der 
saaledes maa antages at have vceret tilstroekkelig Tid ül at 
oppebie Bevilling, ikke i de soreliggende Omstcendigheder har 
vceret fornoden Hjemmel til at foretage Vielsen i Hjemmet 
uden fornd indhentet Bevilling.

Tillccg til Ltatuttcr for Kbhvus Krcditkassc. 2 0 9  1 8 9 6 .

Kundgorelse om allerhsjeste Approbatton paa 18. ^uni. 
TillLg til Statuttkr for Kreditkassen for Hus- ^  
ejerne i Kjsbenhav»*). (Jndenrigsministeriet.)

T i l l c r g

til de uuder l3 . Ju l i  1889 og 24. Ju n i 1891 allernaadigst 
approberede Statutter! for Kreditkassen for Husejerne i 

Kjsbenhavn.

„Foruden de i Statntternes § 2 ommeldte Kasseobli- 
gationer, lydende paa 2,000 Kr., 1,000 Kr., 400 Kr., 200 
Kr. og 100 Kr., kan der for Fremtiden ogsaa udstedes Kre- 
ditkasseobligatiouer, lydende Paa 5,000 Kr.".

Foranstaaende af ^eneralforsamlingen i Kreditkassen for 
Husejerne i Kjobenhabn den 12. M aj d. A. vedtagne Tillceg 
er under 1 2 . d. M. allernaadigst approberet af Hans Maje- 
stcet Köngen.

Lovtidende B.



1 8 9 6 . 2 1 0 Skr. aug. AsloSaing a> Äirkrtirndr.

19. luw. Bekendtgsrelse om Udforrdigelse af de i Lob 
Nr. s i .  E  Pasningen as Dampkedler paa Landjorde» 

af 1. April d. A. ommeldte Certifikater og Kon- 
trolboger. (JusÜtsministeriet.)

Jndm . Sam l. ps-g. 587.

so. luui. Kirke- og Nndervisningsmi». Skr. (til Land- 
brugsministeriet) ang-, hvorvidt der ved Aflos- 
ning af en Kirketiendeejers Andel i et S ogn s  
Kv«g- og Smaaredselstiende skal henlagges noget 
Belob til vedkommende Kirkes fremtidige Bedlige- 
holdelse, jfr. Lov 8 . M aj 1 8 9 4  §  8.

..................................... at den citerede Lovparagraf efter
dette Ministeriums Formening omfatter ogsaa saadanne Til- 
fcelde som det her omhandlede, hvor knn en Del af en 
Tiende, Paa hvilken der hviler Forpligtelse til Vedlige- 
holdelse m. m. af en Kirke, pnskes aflxlst, og at Paragrafen 
i disse Tilfoelde bliver at anvende saaledes, at der ikke i 
Henhold til dens 2. Stykke bliver Sp/rrgsm aal om Udbetaling 
til Tiendeejeren af nogen Del af Aflxlsningssnmmen, for- 
inden der af denne i Medfsr af Paragrafens 1 . Stykke 
forlods til Kirken er henlagt en saa stör Kapital, som be- 
hjSves til, at Kirken med Jnventarium  og Kirkegaard oed 
Renterne af samme for Fremtiden kan vedligeholdes i fuld- 
kommen god Stand og opfylde sine svrige Forpligtelser, 
hvoraf det altsaa bliver en Fslge, at der, naar Aflosnings- 
summen, saaledes som det man antages i det foreliggende 
Tilfoelde, ikke overstiger den til Kirkens Vedligeholdelse m. 
m. fornödne Kapital, ikke vil kunne stilles noget Belgb til 
Disposition for Tiendeejeren^).

') Gejstlig Neskriptsamlittg.



Bekeadtgorelse om Jndlemmelse i verdslig 23. 3m,i. 
Henseende i Odense Kobstad af M atr.-Nr. 2 r  Nr. ss. 
af Hundcrup B y, Odense Skt. Knuds Landdistrikt,
Odense Amt. (Jndenrigsm in isteriet.)

P aa  Jndenrigsministeriets derom nedlagte allerunder- 
danigste Forestilling har det behaget Hans Majestät Köngen 
under 12. d. M. allernaadigst at bifalde, at den i gejstlig 
Henseende under Odense Kobstad heuhorende Ejendom, M atr.- 
Nr. 2 r  af Hunderup By, Odense Skt. Knuds Landdistrikt,
Odense Amt, fra den 1. Ju l i  1896 at regne i verdslig 
Henseende indlemmes i Odense Kobstad.

B. om Jndlcuunclsc l .nobslad. 2 1 1  1 8 9 6 .

Bekendtgorelse om Gennemforelsen af Hen- 24. 3„„i. 
lcrggelsen as DomLne-, Skov- og Jagtsager fra Nr. S3. 

Finansministeriet til Landbrugsministeriet. (Kon- 
sejlsprcesidict.)

Jndm . Sam l. 1)N§. 587.

Bekendtgdrelse omForandring i det ved aller- 24. 9 uni. 
hdjeste Resolution as 13 . M arts 1 8 9 0  stadscestede Nr. 94. 

Forfatterregulativ for det kongelige Teater. (M i-  
nisteriet for K irke- og Undervisningsvcesenet.)

P aa  derom af Ministeriet for Kirke- og Undervisnings- 
vcesenet nedlagt allerunderdanigst Forestilling har det be
haget Hans Majestät Köngen under 16. Ju n i 1896 aller
naadigst at bifalde,

a t  der i det under 13. M arts 1890 allerhojst stad- 
strstede Forfatterregulativ for det kongelige Teater foretaged



24. .luni. den Forandring, at §tz 2, 3, 5 og 7 erholde folgende 
cendrede Affattelse.

§ 2 . Ved Antagelsen af et vriginalt Stykke, der 
spitler mindst 1 Time, udbetales der straks et AntagelseS
honorar.

E r S ty ltet ilke opsort 2  Aars-Dagen efter Antagelsen, 
har Forfatteren eller Komponisten fri Raadighed derover. 
Det longelige Teater beholder dog fremdeles Ret til at op
fere det.

Antagelseshonoraret fastscettes:
For Skuespil, der udfylde en Hel Forestilling, eller som, 

Mellemakterne fraregnede, spille mindst 21/4 Time, 
til 300 Kr.

For Skuespil, der spille kortere end 21/4 Time, i For- 
hold dertil.

For Operaer (Musil og Tekst under eet) samme Belob 
som for Skuespil med et Tillceg af 10—20 pCt. 
Det samlede Belob udbetales til Komponisten, med- 
mindre denne opgiver til Teatret, hvor stör en 
Del af Belobet Han onfker ndbetalt til Tekstfor- 
satteren.

E r Telsten til eil Opera en Overscettelse eller en Om- 
arbejdelse af et dramatisk Arbejde i et fremmed Sprog, 
bortsalder det ovenncevnte Tillceg, ligesom der for en saadan 
Tekst overhovedet ilke betales scerfkilt Honorar.

8  3. For enhver efter den forste Opforelse folgende 
Forestilling, ved hvillen Stylket opfores, betales der end- 
videre:

For Skuespil, der kunne udsylde en Hel Forestilling: 
for 2. til 11. Forestilling 8  pCt. af TeatretS Bruttoindtoegt, 
- 1 2 . - 3 1 .  — 1 0  — . — —
— 32. - 51. — 6  — . —  —
og, for saa vidt Forfatteren eller Komponisten lever, for 
hver efterfolgende Forestilling 2  pCt,

1 8 9 6 . 2 1 2  B. vm Forandrulg i det kgl. Tcatcrs Forfattcrrcgulanv.



For Sknespil, der spille kortere end 21/4 Time, men 24. .Inni. 
dog mindst 1 Time:

for 2 . til 1 1 . Forestilling 50—100 Kr. i Forhold til
Stykkets Varighed,

for 1 2 . til 31. Forestilling 70—140 Kr. i Forhold til
Stykkets Varighed,

for 32. til 51. Forestilling 40— 80 Kr. i Forhold til
Stykkets Varighed

og, for saa vidt Forfatteren eller Komponisten tever, for 
hver efterfolgende Forestilling 15—30 Kr.

For Operaer (Musik og Tekst under eet) samme Ho
norar som for Sknespil med et Tillceg af 1 0 — 2 0  pCt.
Det samlede Belob udbetales til Komponisten, medmindre 
denne opgiver til Teatret, hvor stör en Del af Belobet 
Han onfker udbetalt til Tekstforfatteren. E r Teksten til 
en Opera en Overscettelse eller en Omarbejdelse fra et
frenuned Sprog, bortfalder det ovennoevnte Tillcrg, ligesom 
der for en saadan Tekst overhovedet ikke betales scerskilt 
Honorar.

Al Udbetaling af Honorar ophorer 50 Aar efter Ud> 
gangen af Forfatterens (Komponistens) Dodsaar.

Forestillinger, til hvilke Abgängen er uden Betaling, 
medregnes ikke i Forestillingsantallet ved Honorarbereg
ningen.

§ 5. Et antaget originalt Sknespil eller et af de i § 4 
ncevnte Arbejder maa ikke, under en Bode af 1,000 Kr., 
uden Teatrets Samtykke udkomme i Trykkcn forinden 3 
Dage efter den forste Opforelse.

Det samme gcelder for originale Operaer med Hensyn 
til Udgioelse af Partitu r og Klaverndtog.

Teksten til en antageu original Opera maa ikke, under 
en Bode af 1 ,0 0 0  Kr., uden Teatrets Samtykke udkomme i 
Trykken forend 3 Dage forinden den Dag, til hvilken den 
forste Opforelse er besternt.

V. vm Fovcmdring i det kgl. Tcatees Forfdttcn-cgttNUlv. 2 1 3  1 8 9 6 .



24. .Inni. Del staar Forfatteren eller Komponisten frit for at 
overlade sit as det kougelige Dealer antagne Stykke til 
Teaterbestyrelser udenfor Hovedstaden eller dens Forstceder 
(herunder ogsaa Udland), dog al det ikke, under en Bxlde af 
1,000 Kr., uden Tealrets Samtykke bliver spillet der, forend 
det er blevet opftrt paa det kougelige Dealer, 

samt at der til § 13 sker folgende Tilfvjelse:
„For de i § 2, sidste Stykke, ncevnte Oversirttelser er 

Honoraret indbefattet i Komponistens Honorar." 
og til § 14: .
„For de i § 2 , sidste Stykke, ncevnte Omarbejdelser er 

Honoraret indbefattet i Komponistens Honorar".

24. llnni. Kirke- og Undervisningsmin. Cirk. ( t il S t if t s -  
övrighederne) ang., hvilke Oplysninger der skal 
tilvejebringes i Tilfcelde, hvor der er Spvrgs- 
maal om Udlcegning af et Areal til Anvendelse 
som Begravelsesplads.

Af JustitSministeriet er ncervcerende Ministerium bleven 
nnderrettet om, at det kougelige Sundhedskolleginm har hen- 
ledet Opmcerksomheden paa Dnskeligheden af, at der i Til- 
fcelde, hvor der er Spsrgsm aal om Udlcegning af. et Areal 
til Anvendelse som Begravelsesplads, tilvejebringes saa 
fyldige Oplysninger som mnligt saavel om de Paagceldende 
Steders lokale Forhold som om Planen for den eventuelle 
Kirkegaards Anlceg og Drift. I  fvrstncevnte Henseende har 
Sundhedskollcgiet fremhcevet, at Spvrgsmaalet om ved> 
kommende Areals Egnethed for det omhandlede Ojemed ikke 
afhcenger udelukkende af dets Afstand fra Brpnde og Nö
tiger, men at ogsaa forfkellige andre Omstcendigheder, saasom 
navnlig Arealets Niveauforhold, spille en Rolle, saaledeS at, 
hvor disse ere günstige, mindre Afstande fra Boliger og 
Brsnde end de scedvanlige ville kunne indrpmmes, og hvad

1 8 0 6 . 2 1 4  Ctrl. oiu ArcatudllV^nitt^ til Ncgravelscc'pladS.



Kirkegaardes Anlceg og Drift angaar, er den Erkendclse 24. llnni. 
bleven mere og mere almindelig, at Afgorelsen af Sporgs- 
maalet om, hvorvidt en Kirkegaard kan medfsre Fare sor 
Omgivelserne, hovedsagelig beror paa den Maade, hvorpaa 
Kirkegaarden anlceggeS og driveS, idet godt anlagte og vel 
drevne Kirkegaarde ikke medftre nogen Fare for Omgivel
serne. I  Overensstemmelse hermed har det kongelige 
Sundhedskollegium udarbejdet en Fortegnelse oder, hvilke 
Oplysninger der bgr foreligge om Arealer, der paatamkes 
benyttede til Kirkegaard, og ved Oversendelse hertil af denne 
Fortegnelse har Institsministeriet henstillet, om ncervcerende 
Ministerium vilde finde Anledning til i de Tilfcelde, hvor 
SundhedSvcesenets Udtalelse om Tilstedeligheden af Kirke- 
gaardsanllrg vnstes, at foranledige Sagen ledsagct af for- 
npden Oplyöning om samtlige de paa den ncevnte Fortegnelse 
anfvrte Punkter.

I  Anledning heraf skulde Ministeriet tjenstlig anmode 
StistSxlvrighederne om at ville tilkendegive samtlige Kirke- 
tiendeejere, Kirkevcerger, Kirkeinspektioner og Kirkegaards- 
bestyrelser i det Dem underlagte S tift, at man sremtidig i 
alle Tilfcelde, hvor der forelcegges Ministeriet Andragender 
om Anvendelsen af et Areal som BegravelsespladS, maa 
xmske Andragendet bilagt med Oplysninger om nedenanfvrte 
Punkter:

1 . Et med Maalestok og Kompaslinie forsynet Kort, i 
Maalestoksforhold mindst 1 : 2 ,0 0 0 , over det til Kirkegaard 
udsete Areal og den Del af det til samme findende Tcrrcen, 
der er Leliggende indenfor en Afstand af mindst 1 0 0  Alen 
fra Arealets Grcenser.

Paa Körtet maa vcere indtegnet et Kurvenivellement 
med 2 Fods ZEkvidistance, og Körtet maa give Oplysning 
om Beliggenheden af:

lLirk. om Arealudla'olkino til Bcgr̂ veljê plad̂ . 215) 18̂ 6.



24. .Inni. n) Gader, Veje og Stier,
d) Beboelseshnse eller andre 

Opholdsrum (Skoler osv.),
e) Bronde og andre Bandfor- 

syningSsteder,
ä) Afvandingsanlceg med An- 

givelse af disses Dybder og 
Fald,

e) Lighus,
k) Borehnller eller Gravninger til Underssgelse af Jord  

bundsforhold eller Grundvandstand.
2. En Veskrivelse til Snpplering af de OplySninger, 

som kunne faas af Körtet.
Beflrivelsen, der maa angrve Stprrelsen af den Be

soldung, som Kirkegaarden flal betjene, maa derhoS indc- 
holde npjagtig og fuldstcrndig Meddelelse om Kirkegaards- 
arealets Jordbundsforhold og Grundvandstand. Denne 
Meddelelse maa sremgaa som Resultat af en sagkyndig 
Underssgelse, foretagen ved Hjcelp af saa mange Boringer 
eller Gravninger til mindst 10 Fods Dybde, som Arealets 
St^rrelse gisr fornjsdent, dog ikke fcerre end 3.

Undersvgelsen af Grundvandet maa foretaged flere 
Gange, helft til forskellige Aarstider, og maa fornden 
Grundvandets S tand ogsaa omfatte detS Bevcegelseö 
Netning.

Konstruktionen af de ander 1 e ncrvnte Brvnde maa 
beskrived.

Beflrivelsen maa endvidere give Oplysning om Kirke- 
gaardsarealets Forhold ti! fjernere Omgivelser end det ander 
1) ommeldte Terrcen; det maa saaledes oplyses, om Arealet 
ligger i Ncerheden af en By, og i bekrwstende Fald maa 
Afstanden fra denne angiveö ligesom ogsaa den Netning, i 
hvilken den kan forndseö at ville udvide sig, hvorhoö det
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saavel allerede tilstede- 
vcrrende som muligvis 
paatamkte eller sand- 
synlige.



(Lirk. au§. ^ldorter. 2 1 7  1 8 9 6 .

bor oplyses, om dens Vandforsyning soregaar ved Band- 24. llnm. 
voerk eller ved Bronde.

Hvis Lighus sorefindes eller paatarnkes, beflrives dets 
Jndretning.

3. P lan  for Kirkegaardens D r if t : ' Bestemmelser om 
den enkelte Gravs Fladernm og Dybde, Afstandeu mellem 
de enkelte Grave, det Tidsrum, ester hvis Forlob Graven 
achtes benyttet paany, Beplantningen af Kirkegaarden osv.

Kirke- og Undervisningsrnin. Cirk. (til B i-  24. llnni. 

s to p p e rn e )  aug., at levende ftdte FosLre, der af- 
gaa ved Döden, ikke kunne anses som Aborter, 
selv om de ere fvdte ftr Udgangen af 28. Svan- 
gerskabsuge.

F ra  Iustitsmiuisteriet har Ministeriet modtaget Nted- 
delelse om, at efter at samme Paa dertil given Foranled- 
uing i Skrivelse til det kongelige Sundhedskollegium havde 
udtalt, at det maatte fastholde, at et Barsen, der fodes 
levende af en Kvinde, ikke km: betragtes som en Abort, selv 
om Svangerskabstiden maa antages at have vceret kortere 
end 28 Uger, og at derfor ethvert levende fodt Foster, selv 
om det paa Grilnd af Svangerskabstidens Korthed er fodt 
nden Mulighed for Livets Fortscrttelse, skal anmeldes som 
levende fodt B arn, og, naar det afgaar ved Doden, saavel 
med Hensyn til Udstedelsen af Dodsattest soin med Heufyn 
til Anmeldelse til Skifteretten behandles efter sanrme Regler 
som gcelde, naar suldbaarne, levende fodte Born eller 
voksne Personer afgaa ved Doden, er der af det ncevnte 
Kollegium udarbejdet en nh Affattelse af de paa Bagsiden 
af de nu brugelige Skemaer til Jordemodrenes Anmeldelse 
af dodfodte Born trykte Anmarrkninger, gennem hvilke der 
giveS Jordemodrene en fyldigere Vejledning angaaende 
det her omhandlede Forhold, og denne Affattelse er under 

Syttcndc Hcrstc. 10



24. lun i. 4. M arts d. A. approberet af Iustitslninisteriet, idet Sund- 
hedskollegiet samtidigt er bemyndiget til ved Cirkulcere at 
give saavel Jordemvdrene som Lcegerne direkte Meddelelse 
om, at intet levende fsdt Foster maa behandles som 
Abort.

I  Anledning heraf skulde Ministeriet, idet det hen- 
viser til den herfra under 15. December 1875 udgaaede 
„Instruktion for Prcesterne angaaende hvad de have at 
iagttage til Tilvejebringelse af Dsdelighedsstatistikkens M a
teriale", scerlig smnmed Ztz 6 og 7, saavel som til det om- 
staaende Aftryk af de oveuncevnte Skemaer*) med de nu 
approbcrede Anmcerkninger, tjenstligst anmode Deres Hoj- 
cervcerdighed om at ville paalcegge Prcesterne i det Dem be- 
troede S tift saavel ved Forelsen af Kirkebvgerne som ved 
Affattelsen af deres Jndberetninger og i mulige andre For- 
hold at iagttage, at ethvert levende ssdt Foster, naar det asgaar 
ved Doden, behandles efter de samme Regler, som gcelde, 
naar fuldbaarne, levende fodte Born eller vok ine Personer 
afgaa ved Döden.

24. imn. Justitsmin. Skr. (til Amtmanden oder Svend- 
borg Aint) ang. Tilkendelse af Salcer til de for 
Parterne linder en Skiftedisput beskikkede Sag- 
fdrere.

Ved at meddele, at Skifteforvalteren i 9 .̂ N. Herred i 
en i Boet efter afgangne N. N. og tidligere afdpde Mand 
afsagt Decision i Anledning af en under Boets Behandling 
imellem N. N. og N. N. opstaaet Disput har udtalt, at 
Skifteretten mangler Kompetence til at tage de af de for P a r
terne beskikkede Sagfsrere nedlagte Paastande om Salcer for

1 8 9 6 . 2 1 8  Skr. auq. Sngförcrv^oce.
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Sagend Udforelse samt om Refusion af haste Udlceg under 24. .7um. 
Paakendelse, har Hr. Kammerherren i Skrivelse af 10. d.
M . begjcert en Udtalelse fra Justitsministeriet om, hvorvidt 
Skifteforvalteren i det foreliggende Tilfcelde ikke ved scer- 
skilt Kendelse maatte kunne fastscette Salcer til de beskikkede 
Sagforere.

Foranlediget heraf skal man meddele, a t der i Henhold 
til Lov Nr. 55 af 24. M aj 1879 § 1 tilkommer de for 
Parterne i en Skiftedisput beflikkede Sagforere Salcer, der 
efter deres Paastand fastscettes af Skifteretten, a t der efter 
Justitsministeriets Formenülg intet er til Hinder for, at 
Salceret bestemmed ved Decisionen i Sagen, samt a t ,  naar 
saadant ikke er stet, Fastfcettelsen bor ste ved scerstilt Kendelse 
til Skifteprotokollen.

Finansmin. Cirk. (til smntlige under Do- 25. 

mcenebestyrelsen henhorende Autoriteter) aug. 
Fordelingen mellem Finans- og Laudbrugsmini- 
steriet af Domcenesager, Skov- og Jagtsager.

I  Henhold til allerhojeste Nesolntion af 22. Maj 
d. A. om Oprettelse af et Landbrugsministerinm m. m. 
ville fra 1. Ju l i  d. A. at regne de hidtil under Finans- 
ministeriet henlagte Domcenesager, Skov- og Jagtsager deri 
indbesattede, overgaa til Landbrugsministeriet med Undtagelse 
af folgende fremdeles under Finansministeriets Bestyrelse 
forblivende Säger, nemlig de, der angaa folgende Poster 
paa Finansloven for 1896—97:

§ 2 1 . ^ .  1. a. Jordebogs- og Jagtaflosningsafgifter 
(dog at, hvad der vedkommer det bort- 
fcestede M atr. Nr. 1 a af Thoro, 
overgaar til Landbrugsministeriet).

—  — — 5. Rekognitions- og Kendelsespenge.

Cirk. vm F-ordclingeil nf Dtlnlcrncsogce. 2 1 9  1 8 9 6 .



25. InnL. af § 2 I. 1. e. Leje- eller Forpagtningßafgifter — den
sammesteds medregnede faste Afgift af 
Strandgaardens Mark.

— — 2. Adflillige Jorder, Tiender m. v.
— — 6. Forstrandsindtcegter.
— — 8. Asgifter af Fistestader, Broer og Fcerge-

ljsb m. in. (dog forbeholdes forandret 
Bestemmelse med Hensyn til Lejemaal 
af Fistestader).

—- 1. U. 1. n. Godtgvrelse og Nefusioner.
— —  — I). Skatter og Afgister m. v.
—  — — o. Bidrag til kommunale Anstalter og

Betjente.
— — — ä. Lsnninger.

1 8 9 6 . 2 2 0  (Litt, vm Fordelin;icn af Doma'ncsm,cr.

af — ---------f. Vorstellige Udgifter — hvad der ved- 
kommer Udbetaling af Kammerherreinde 
Blüchers Legat.

— 2. Udgifter vedkommende adstillige Jorder, 
Tiender m. m.

af - —  6. Bygningsudgister — hvad der vedkom- 
mer Amtsforvalterboligerne i Frederiks- 
borg og Rmme.

— 8. Udgifter ved Kolouierne Paa Alheden 
og Nandbxll Hede.

Under Finansministeriets Nessort forbliver endvidere 
Säger vedkommende Posternc paa Finansloven for 1896—97 
8 8 Nr. 8 og 9.

Ved at meddele foranstaaende til Efterretning og Jag t- 
tagelse tilfsjes, at Regnstaber, Ekstrakter og Oversigter 
vedkommende indevcerende Finansaar 1896—97 ville vcere 
at affatte i Henhold til Finansloven af 1. April 1896 
paa scedvanlig Maade, hvorimod der ved Affattelsen af



Budgetsorflag for 1897—98 selvfslgelig bliver at gennem- 25. ^suni. 
fpre den foran angivne Adflillelse mellem de tv paagcel- 
dende Ministeriers Omraade indenfor Grcenserue af Fi- 
nanslovens § 2.

G

Bekendtgörelse ang. nogle Forandringer i Lov 25. ^uni. 
af 1. M arts 1 8 5 4  om Ordningen as Skole- og ^r. s» 
Undervisningsvcesenet paa Fcrröerne. (Ministeriet 
for Kirke- og Undervisningsvcesenet.)

Paa derom af Ministeriet for Kirke- og Undervisnings
vcesenet nedlagt allerunderdanigst Foresülling har det under 
29. f. M . behaget Hs. Majestcet Köngen i Heuhold til Lov om 
Ordningen af Skole- og Undervisningsvcesenet paaFcergerne 
af 1. M arts 1854 Z45 at ophceve den allerhsjeste Resolution 
af 10. Februar 1879 angaaende nogle Forandringer i bemeldte 
Lov samt allernaadigst at approbere folgende LEndringer i 
ucevnte Lovs Kap. I  L. samt 0. §§ 22, 24, 29 og 32.

§ 1. (i Stedet for Lovens § 14).
Skolebsrnene inddeles efter deres Alder og Kundflaber 

i Nasser, hvis Antal, under ncermere Approbation af M i
nisteriet for Kirke- og Undervisningsvcesenet, fastscettes af 
Skoledirektionen efter Skolekommissionens Forflag. Bsrnene 
modtage daglig Undervisniug efter en af Skoledirektionen 
approberet Undervisningsplan.

§ 2. (i Stedet for Lovens § 15).
Lcererpersonalet skal vane Pligtig til at undervise fra 5 

indtil 6 Timer daglig, fordelte paa de enkelte Klasser efter 
Skolekommissionens ncerrnere Bestemmelse.

§ 3. (i Stedet for Lovens § 16).
T il Fritid bestemmed Tiden fra 24. December til 3.

Jan n ar, fra Dagen fpr Skcertorsdag til Onsdagen efter
10*

B. om Forcmdr. i Lov om Skolcvcrscnct P.Fcrroeruc. 3 2 1  1 8 9 6 .



25. ^uni. Paastedag, fra 3 Dage fsr til 5 Dage efter Pinsen, alle de 
ncevnte Dage inklusive, desforuden en Somrnerferie paa 4 
Uger, der dog kan deles saaledes, at Börnene blive fri 2 
Uger i Tprvtiden og 2 Uger i Hstiden, efter Skolekommis- 
sionens ncermere Bestemmelse. .>

Endvidere ere Köngens Fsdselsdag, GrundlovSdagen, 
S t. Olaidag og Valgdagene Fridage.

§ 4. (i Stedet for LovenS § 17).
Lcerefagene i Almueskolen ere:

n) Religion.
d) Lcesning saavel af dansk som af latinfl Tryk og Skrift.
e) Skonflrivning.
ä) Retskrivning (Diktat og for de fremmeligere Bj-rns B e 

kommende tillige Genfortcelling).
e) Tavleregning og Hovedregning.
f) Danmarkshistorie.
§) Geografi.
ll) Sang.
L) For Drengenes Bekommende Gymnastik om Vinteren, 

Svpmning om Sommeren; Deltagelsen i Svomrne- 
ovelserne skal dog fra Elevernes Side vcere frivillig. 
For Pigernes Vedkommende Haandgerning.
Om  muligt giveS lidt Undervisning i Tegning og Na
turhistorie.

Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvoesenet vil efter 
Lagtingets Jndstilling knnne paabyde Jndfsrelsen af nye 
Skolefag, kun at Undervisningstiden ikke kommer til at over- 
stride 6 Timer daglig.

§ 5. (i Stedet for Lodens § 18).
Bsrnenes Fremgang prsves en Gang aarlig umiddel- 

bart forud for Paafleferien ved en offentlig Eksamen, som 
afholdes i Skolekommissionens Overvcerelse efter foregaaende 
offentlig Anmeldelse og Jndbydelse til Bornenes Forceldre, 
Vcerger eller Husbonder.

1 8 0 6 . 2 2 2  B. om Forandr. t Lov om Skolcva'scilct p. J-ccroeruc.



B. om Forandr. i Lov om Skolcvcescnct P.Fcrrsernc. 2 2 3  1 8 9 6 .

Ester Udfaldet af denne Prove opflytter Skolekommis- 25. Icini. 
sionen efter Overlceg med Lcererpersonalet Bornene ifolge 
de dem meddelte Eksamenskarakterer fra de lavere til de 
hojere Klasser og anviser dem hojere eller lavere Plads.

Med de Born, som onfles antagne til Konfirmation, 
har Sogneprcesten forinden Konfirmationsforberedelsens Be- 
gyndelse at anstille en scerlig Eksamination, paa hvis Udfald 
det beror, hvor vidt Han tror at kunne antage dem til For- 
beredelfen.

De Born, der ere antagne til Konfirmationsforberedelse 
om Efteraaret og saaledes befundne at kunne udskrives af 
Skolen, bor ikke desto mindre underkaste sig den forordnede 
Foraarseksamen.

Lister, der vife Eksamens Udfald, blive af Skolekommis- 
sionen at indsende til Skoledirektionen.

§ 6. (i Stedet for Lodens § 19).
Undervisningen i Kommunestolen meddeles uden Beta- 

ling til de Born, hvis Forceldre eller Vcerger ere hjemme- 
horende i Thorshavns Kommune. For ethvert af de i Skolen 
i Henhold til Lov af 1. M arts 1854 Z 13 in üne optagne 
B ern  kan forlanges en Betaling af 50 Dre maanedlig.

§ 7. (i Stedet for Lodens § 20).
De Forceldre, Vcerger eller Husbonder, som ikke lade 

deres Born eller Tyende besage nogen Skole, hvor anord- 
ningsmcessig Eksamen afholdes, ere Pligtige til efter Tillys- 
ning fra Skolekommissionen i Avisen eller paa anden Maade 
at lade dem mode ved den aarlige offentlige Eksamen i 
Kommuneflolen. For saa vidt de ved denne ikke godtgore 
at besidde alle de Kundflaber og Fcerdigheder, som jcevn- 
aldrende Born have opnaaet i Kommuneflolen, ville de vcere 
at henvise til Undervisning i denne.

De Forceldre, Vcerger eller Husbonder, som uden lovlig 
Grund lade deres i den offentlige Kommuneflole gaaende 
Born eller Tyende forsomme samme, blive af Skolekommis
sionen at belcegge med Mulkt, hvis Storrelse ikke maa vcere



25. lun i. under 10 D . og ikke over en Krone for hver forftmt Dag. 
De idömte Boder assoues med simpelt Fcengsel, dersom de 
ikke straks betales.

For saa vidt de i Henhold til Lov af 1, M arts 1854 
§ 13 in lin s optagneBsrn forspmme Skolen uden antagelig 
Grund, ville Forceldre, Vcerger eller Hudbonder vcere lig- 
nende Tvangsforanstaltninger underkastede, som i ucervcerende 
Paragrafs andet Stykke er anfprt. Blive Forspmmelserne 
saa hyppige, at det maa antages, at de andre Elevers Under- 
visning derved hcemmes, kunne de af Skolekommissionen 
udvises af Skalen.

Skolekommissionen kan tillade, at de B§rn, som den 
ikke anser det for nodvendigt at tilholde til fuldstcendig Skole- 
gang, kunne nsjes med at ssge Skole et P a r Gange om 
Maaneden for at vedligeholde, hvad de have lcert.

Ethvert B arn skal,  naar det har fhldt 15 Aar, fnld- 
stcendig udflrives af Skolen, naar dets Forceldre eller Vcerge 
forlange det.

§ 8 (Lovens tz 12).
I  Behandlingen af Bprnene have Lcererne at rette sig 

efter den Loven af 1. M arts 1854 vedfsjede Jnstruks, indtil 
en anden maatte blive approberet af Ministeriet for Kirke- 
og Undervisningsvcesenet.

§ 9 (til Lovens §§ 22 og 24).
Undervisningen ved Kommuneflolen edes af mindst 2 

" Leerere og 1 Lcererinde, af hvilke Fsrstelcereren, der maa
have bestaaet Seminaristeksamen eller en med den ligestillet 
Eksamen, beflikkes af Ministeriet for Kirke-og Undervisnings
vcesenet, medens det gvrige Lcererpersonale, der skal have 
bestaaet den under 9. Februar 1871 af Ministeriet for Kirke- 
og Undervisningsvcesenet befalede Eksamen for Almueflole- 
lcerere paa Fcer^erne, beflikkes af Skoledirektionen.

§ 10 (jfr. Lovens § 27 og Lov om Byen Thorshavns 
Skononliske Sthrelse af 16. Februar 1866 17 og 25).

1 8 9 6 . 2 2 4  B. om Forandr. i Lov om Lkolevcesenet p. Acerocruc.



Skolekommissionen har aarlig ved Regnflabsaarets Ud- 25. .7um. 
gang at aflcegge Regnflab oder SkolerneS Jndtcegter og Ud- 
gifter i det forlobne Aar. Dette Regnflab affattes af 
Skolens Kasserer, der vcelges af og blandt Kommissionens 
Medlemmer. Kassereren har derhos at indkrceve Skolepengene 
(smlgn. § 6) og Skolemulkterne (smlgn. § 7) samt at ndbetale 
Skolens Udgifter, hvortil den fornodne S um  udbetales Ham af 
Kommnnekassen. Negnflabet indsendes inden Kalenderaarets 
Udgang gennem Landfogederiet til Revision og Decision sammen 
med Kommuneregnflabet. Endvidere indsendes til Borgerreprce- 
sentationen et Overflag over den paaregnede Jndtcegt og 
Udgift for det kommende Aar inden hvert Aars August 
Maaneds Udgang.

§ 11 (i Stedet for Lovens § 29).
Skolekommissionen samles i det mindste een Gang 

maanedlig og ellers saa oste Formanden eller Flertallet af 
dens Medlemmer anser det nodvendigt; ved dens Samlinger 
indfores Forhandlingerne af Formanden i en Protokol. 
Skolekommissionen kan tilkalde en eller flere af Lcererperso- 
nalet, naar saadant anses fornodent, som Naadgivere, men 
uden Stemmeret.

§ 12 (til Lovens § 32).
Lcererne ved Skolen skulle af Kommunen aftoegges med 

folgende Lonninger som M inimum:
1. Forstelcereren nyder 900 Kr. aarlig samt fri Bolig 

for en gist og frit Brcendsel; Han flal tillige voere Degn og 
Kirkesanger ved Thorshavns Kirke og nyder derfor de her- 
med forbundne Jndtcegter.

2. Andenlcereren nyder 700 Kr. aarlig og fri Bolig 
for en ngift samt frit Brcendsel; Han flal voere pligtig til 
ved forefaldende Balance at overtage Stillingen somKlokker 
ved Thorshavns Kirke og flal da derfor nyde de hermed 
forbnndne Jndtcegter.

3. Lcererinden nyder 500 Kr. aarlig og fri Bolig for 
en ugift samt frit Brcendsel til Skolestuen.

B. om Foraudr. i Lov om Skoscvcrseitet p. ^crröerttt. 8 2 5  1 8 9 6 .
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25. lu n i. § 1 3  (jfr. Lov af 16. Februar 1866 § 1, 2. Stykke).

Fornden de i denne Resolution besternte Skolepenge og 
Boder henlcegges til Skalen, indtil en endelig Adskillelse af 
Skolefondens Kapitaler kan finde Sted, af bemeldte Fond et 
aarligt Tilflud af 640 Kr.

27. lum . Bekendtgörelse ang. Meddelelse af Enerets- 
Nr. 96. bevilling til Anlceg og Drift af en Jernbane fra 

Nörre-Sundby over Sceby til Frederikshavn. (J n -  
denrigsm inisteriet.)

P aa  derorn af Jndenrigsministeriet nedlagt allerunder- 
danigst Forestitting har det under 26. Ju n i 1896 aller- 
naadigst behaget Hans Majestcet Köngen at meddele D 'H rr. 
Hans Excellence Jnstitsminister N. R. Rump, Landvcesens- 
kommissa'r, Proprietcer N. B ruun til Boelsgaard, Land- 
vcesenskommisscer, Proprietcer A. G. Lassen til Horbylund, 
Godsejer, P . B. Scavenius til Voergaard, Borgmester og 
Auktionsdirektor I .  F. Simony i Aalborg og Kammer- 
herre, Hofjcegermester S .  F . E. O . Skeel til Stamhnset 
Birkelse folgende Eneretsbevilling til Anlceg og D rift 
af en Jernbane fra Norre-Sundby over Sceby til Fre
derikshavn.

V i C h r i s t ia n  den N ie n d e ,  o. s. v. G. v.: At 
Bi efter derom indgivet Andragende i Overensstemmclse 
med Lov Nr. 88 af 8. M aj 1894 allernaadigst ville have
fornndt og bevilget ............................ Eneret til at anlcegge
en Jernbane fra Norre-Sundby over Sceby ril Frederiks
havn samt til indtil 1. Ja n u a r 1990 at benytte denne til 
Befordring af Personer og Gods ved Hjcelp af Lokomotiver, 
idet Vi dog ville have S taten  forbeholdt Eneret til Je rn - 
banetransporten lnellem de Punkter paa Statsbanerne, med

1896. 226 B. om EtterctSbcvilllNg til Jernbauedrift.



hvilke forstncevnte Bane ved Forbindelse med andre Ie rn - 27. Inni. 
baner maatte komme i Berpriug.

Bevillingen meddeles derhos paa folgende Betingelser:

.............................................................................................. * **)).

Skr. omDicrlcr ulToldopsynct vcd Jlandbjcr;Nling nfGods. 2 2 7  1 8 9 6 .

Generaldirekt, for Skattcv. Skr. i A nledning 29. luni. 
af en Fvresporgsel om, hvorvidt der efter en 
Strand ingsaffoeres S lu tn in g , naar T oldopsynet 
giver M od e ved Jlandüjergning af Gods fra 
det strandedc S k ib s  Bundsted, stal beregnes 
Dicrter og Befordringsgodtgürelse t i l  T o ld o p 
synet efter 8 17 jfr. H 16 i S tr a n d in g s lo v  af 10.
A p r il 1895 eller . . . .  efter T o ld forord n in gen s  
§  390, jfr. P lak at 28. N ovem ber 1812.

.....................................  at der, naar Strandingsaffceren
er afsluttet, ikke vil kunne beregnes Dioeter m. in. efter 
Strandingsloven, men derimod, forsaavidt Forretningen 
foregaar mindst 1/2 M il sra Toldopsynets Bolig, efter Told- 
sorordningens § 390-*).

Jnstruks for Beterinirrpolitiet ved Udsprelseu so. .7nni. 
af det i Lov om smitsomme Sygdomme hos Hus- Nr. 97. 

dyrene af 14. A pril 18 9 3 K 15, jfr. 8 4, i 
Landbrugsmiuisteriets Bekendtgvrclse Nr. 88 af

*) Udelades her.
**) Tidsskr. for Tolov. 7896.



80. .7»ni. 13. d. M . angaacnde Judforsel fra Udlaudet af 
Hnsdyr og raa Handelsprodnkter af samme^m. m. 
omhandlede Sundhedseftersyn af Dyr, som ind- 
förcs her til Landet fra Udlandet. lLnndbriigs- 
ministeriet.)

Jndm . Sam l. PNA. 585.

2. ,7uli. Justitsmin. Skr. (til Amtmanden oder Vejle
Amt) ang., onr ikke Bestemmelsen i Straffelovens 
ß 3 0  maa anses uanvendelig paa Bddcr for 
Overtrcrdelser af Presselovens §  1.

Ved hertil at indsende en Udskrift af et til N. N. Kob- 
stadS Politiprotokol optaget Forhor, hvoraf fremgaar, at 
Bogtrykker N. N. for Overtrcedelse af Lov af 3. Jan u a r 
1851 tz 1 har tilbudt at erlcegge en Bode af 10 Kr. til 
Statskassen imod, at Tiltale imod Ham bortfalder, hvilket 
Tilbud af Bhfogden i ncevnte Kobstad er indstillet til Hr. 
Amtmandens Approbation, har De under 22. f. M. fore- 
spnrgt, om ikke Bestemmelsen i Straffelovens § 30 maa 
anses uanvendelig paa Boder for Overtrcedelser af Presse
lovens 8 1, saaledes at disse for Kobstcedernes Vedkommende 
maa tilfalde vedkommende Kcemnerkasse.

Foranlediget heraf flal man meddele, at JnstitSmini- 
steriet med Dem er enigt i, at Boder for Overtrcedelse af 
den ncevnte Lovbestemmelse for Kobstcedernes Vedkommende 
maa tilfalde vedkommende Kobstads Kcemnerkasse, jfr. ogsaa 
med Heusyn til Presselovens § 4 HojesteretS Dom af 15. 
Jan u a r 1874 (U. f. R. 1874 pa§. 500).

3. .7u7i. Jndeurigsmin. Skr. (til Amtmanden over
Aarhus Amt) ang. Bestemmelsen i Kobstad-

1896. 228 Jnstr. f. Veterincecholitict ong. Sundhedseftersyn.



kommunallovens K 18 om Beskikkelse af Politi- 3. ^ili. 
betjente m. fl. Besttllingsmoend.

I  det med Amtets Skrivelse af 2. f. M . modtagne 
Andrageude har Byraadet i Horsens i Anledniug a f .e n  
mellem Raadet og Politimesteren sammesteds opstaaet Me- 
ningsnlighed anholdt om en Udtalelse herfra med Hensyn til 
Forstaaelsen af den i Lov om KjSbstadSkommunernes Styrelse 
m. v. af 26. M aj 1868 § .1 8  indeholdte Bestemmelse, 
hvorefter Politibetjente m. fl. Bestillingsmoend beskikkes af 
Byraadet efter Jndstilling af Politimesteren, navnlig om 
Politimesteren har at indstille flere af Anssgerne, mellem 
hvilke Byraadet da har at trceffe sit Balg, eller om Politi
mesteren er berettiget til knn at indstille een af Anssgerne 
til vedkommende Post.

I  denne Anledning stnlde man efter stedfnnden Brev- 
veksling med Justitsministeriet til Efterretning og videre 
forneiden Bekendtgprelse tjenstligst melde, at det ikke Paa- 
hviler Politimesteren som Pligt at indstille mere end een 
af Anssgerne til den paagceldende Post, men at B y
raadet paa den anden Eide maa vcere berettiget til efter 
Omstamdighederne at forkaste Jndstillingen og forlange 
eu ny.

Bekendtgsrelse om Jndlemmelse i Odense 8. in  . 
Köbstad af M atr. Nr. 3  Ii og 4  6 af Sanderum Ivo. 
By og Sogn nnder Odense Amt*). (Jndenrigs- 
minisieriet.)

*) Ved Bekendtgorelse fta Ministeriet for Kirke- og Under- 
visningsvcesenet af 15. August s. A. (Lovtidende A. Nr.
107) kundgjordes en kgl. Resol. af 6. s. M., hvorved de 
ommeldte Matrikulnnmere fra Jndlemmelsens Dato at 
regne henlagdes nnder S t. Knuds Sogn i Odense.

Skr. om Veskikkclsc af PolitN'etjentc. 2 2 9  1 8 9 6 .



1 8 9 6 . 2 3 0 Cirk. an§. Udskriftcr of Ulidersd^ckscr.

8. .Iiüi. Paa  Jndenrigsministeriets derom nedlagte allerunder- 
danigste Forestilling har det behaget Hans Majestoet Köngen 
under 1. d. M. allernaadigst at bifalde, at M atr. Nr. 31i 
og 4 e af Sanderum  By og Sogn under Odense Amt sra 
den 1. Oktober 1896 at regne saavel i gejstlig som i verdßlig 
Henseende indlemmes i Odense Ksbstad.

16. in li. Jnstitsmin. Cirk. ( t il sam tligc Aintmcend) 
ang. Jndsendelsen til Statens statistiske Bureau 
af Udskrister as Undersogelser ifolge Lov 4. M a j  
1 8 7 5  ß 2.

P aa  dertil af S tatens statistiske Bureau given Foran- 
ledning stak man herved anmode D 'H rr. Amtmcend om 
indtil videre til Bureauet at indsende Udflrifter af samtlige 
de Undersögelser, der anstilles i de i Lov af 4. M aj 1875 
§ 2 omhandlede Tilfcrlde.

I  Forbindelse hermed skal man anmode D 'H rr. om at 
ville indstcerpe vedkommende Politimestre den dem i Hen- 
hold til Justitsministeriets Cirkulcere af 7. Februar 1881, 
jfr. Cirknl«re af 19. Ja n u a r s. A. (Mnisterialtidende ^  
Nr. 3), paahvilende Forpligtelse til ved Jndsendelse af 
Udstrifter af de i Anledning af indtrufne Selvmord an- 
stillede Underftgelser at oplyse, om den paagceldende var 
driffoeldig.

16. .lull. Generaldirekt, sor Skattev. Skr. ( t il en A m t- 
m and) ang., hvorvidt Ansvgninger om Bevilliuger 
til Bortlodning ved Tombola i Henhold til J u 
stitsministeriets Cirkuloerer af 20. J u n i 1889 og



1 3 .  September 1 8 9 0  ere at anse som s te m p e l-1 6 . ,iuli. 

p lig tig e  i  Henhold t i l  Stempellovens ß 66.

........................at det paagceldende Spgrgsm aal efter
Generaldirektoratets Formening maa besoares befristende.

Bekendtg-relse ang. Lempelser i  Jndcnrigs- 17. 7uii. 
ministeriets BekendtgSrelse af 21. A pril d. A. N r.lv L . 

angaaende Foranstaltninger mod Mund- og Klove- 
syge. (Landbrugsministeriet.)

Det i Jndenrigsministeriets Bekendtggrelse af 21. April 
d. A. angaaende Foranstaltninger mod Mund- og Klovesyge 
indeholdte Forbud mod fra Derne at overfgre leoende 
Hornkoceg, Faar, Geder og S v in  til Jylland bliver herved 
ophcevet for samtlige Ders Vedkommende med Undtagelse af 
Sjcelland, Amager og Saltholm.

Forbudet mod Udfgrsel fra Sjcelland, Amager og 
Saltholm af de ncrvnte Dyr saavel til den gonge Del af 
Landet som til Udlandet forbliver indtil videre fremdeles 
staaende ved Magt.

Justitsmin. Skr. (til Aintmanden oder Born- 1 7 . ,7uli. 
Holms Amt) ang., hvorvidt der tilkommer en 
Grundejer Erstattung for ifolge Bygningskom- 
missionens i  Medfvr af Byguingslove» for Kob- 
stoederne af 30. December 18 58  H 3, jfr. K 32, 
derom stillede Forlangende at opfore en Bygning 
med brndte Hjorner.

I  et hertil indsendt Andragende har Kgbmand N. N., 
der oed Genopfgrelseu af den paa Hans Ejendom paa N. N.
Kgbstads Begründe i afvigte Vinter nedbrceudte Bygning 
ifolge Bygningslommissioneiis i Medfoc af Bygningsloven

N. vm Fordttstaltningcr mvd Mund- vq Ktovesyqe. 2 3 1  1 8 9 6 .



17. lu li. for Kpbstcederne af 30. December 1858 § 3, jfr. Z 32,
derom stillede Forlangende har maaltet opfpre Bygningen 
med brudte Hjprner, hvorved Han angiver at vcere bleven 
asflaaren fra ved Opfprelsen at benytte den tidligere Byg- 
nings Kceldermur som Fundament, auholdt om Justitsm ini- 
steriets Resolution for, hvorvidt der tilkommer Harn Erstat
tung for den Ham derved paafprte Merudgift, hvorhos Han 
endvidere forespprger, om det Areal, som ligger mellem det 
brudte Hjprne og EjendommenS Grcenser, vedblivende er 
Hans Ejendom, hvorover Han kan disponere ved Anbringelse 
af Stakit, Asviser eller lignende, eller, saafremt dette ikke 
er Tilsceldet, om der da tilkommer Ham Erstattung for Af- 
givelse af Arealet.

Foranlediget heraf stal marr meddele, at Justitsm ini- 
steriet med Dem er enigt i, at der ikke tilkommer An- 
drageren Erstatning for den muligt forpgede Udgift ved Op- 
fprelse af Bygningen med brudt i Stedet for med skarpt 
Hjprne, men at dette Spprgsm aal i pvrigt henhprer under 
Domstolenes Afgprelse, samt at det imellem det brudte 
Hjprne og EjendommenS Grcenser liggende Areal vedblivende 
er Andragerens Ejendom, men at Han ikke kan disponere 
over samme paa en Maade, der strider imod Hensigten med 
Bestemmelserne i Bygningslovens § 3.

18. lu li. Justitsmin. Cirk. ( t il samtlige U d flr iv sn in g s -
chefer m. fl.) om Deling af 3. Ndskrivuings- 
kredses 177. Llrgd.

F ra  1. November 1896 bliver 3. Udskrivningskredses 
177. Lcegd, Orte Sogn, delt i 2 Lcegder, nemlig:

Lcegd 177 n: Orte Sogns nordlige Sognefogeddistrikt 
(Orte og Ladegaard) og

Lcegd 177 o: Orte Sogns sydlige Sognefogeddistrikt (Frp- 
bjerg og den porige Del af Sognet).

1 8 9 6 . 2 3 2  Cirk. vm Deling Ns et Udskrlvlli,ilsStse;sd.



Ä'gat Ul Frcmmc of Stndict os Nordist Hlstoric. 2 3 3  1 8 9 6 .

Kirke-og Undervisningsmin. Skr. (til F o r -29. lull, 
standeren for et P rivatsem inarium ) ang. Be- 
tingelserne for Overflytning fta et Seminarium 
til et andet Seminariums 2. eller 3. Klasse').

................. at det ved Overflytning fra et Seminarium
til et andet Sem inarium s 2. eller 3. Klasse er en Be
tingelse, ikke blot at den forudgaaende Seminarieklasse er 
fuldstcendig genuemgaaet ved det Sem inarium, hvorfra 
Overflytningen sker, men tillige, at OprykningSeksamen, 
der danner Undervisningens Afslutning, er bestaaet ved 
dette Scm inariuni.

Kongl. Stadfoestelse paa Fundats for Stift- 30. lull, 
amtmand Regenburgs Legat til Fremme af Stn- 
diet af uordisk Historie. (Ministeriet for Kirke- 
og Undervisningsvcesenet.)

Fundatsen er saalydende:

Vi Rektor og Professorer ved Kjobenhavns Universitet 
göre vitterligt:

Ved Testamente af 31. M aj 1895 har afdode fhv. 
Stiftamtmaud, Or. xlul. Theodor August JeS Regenburg,
Storkors af Dannebrog og Dannebrogsmand, skcenket en 
Kapital paa 75,000 Kroner til Oprettelse af et Legat under 
Kjobenhavns UniversitetS Bestyrelse, og som stal bencrvneS 
„Stiftamtmaud Regenburgs Legat ü l Fremme af Studiet af 
nordifl Historie".

I  Overensstemmelse med de i Testamentet ncermere 
angivne Bestemmelser har Konsistorium affattet folgende 
Fundats. *)

*) Gejstlig Neskriptsamling.



1 8 0 6 . 2 3 4  Legat til Frenunc af Studict af nordisk Historie.

30. lu li. 1. Legatet bestyres som en for sig bestaaende selv- 
stcendig Formue, men i ovrigt paa samme Maade som Kjo- 
havns Universitets ovrige Legatmidler.

2. S a a  lcenge Legatstifterens Softer Froken Theodora 
Regenburg og Hans Sosterdatter Froken Corinna Lassen, 
Datter af afdode Overprcesidenl i Flensborg Lassen og 
Legatstifterens afdode Softer F ru  H. C. B . Lassen, fsdt 
Regenburg, eller en af dem leve, udbetales Legatets Renter 
til dem, til hver med det halve, halvaarsvis, og naar den 
ene er dod, udbetales den fulde Rente ligeledes halvaarsvis 
til den loengstlevende, saa lcenge vedkommende lever, og det 
saaledes, at Renten, hvis Rentenyderinden skulde indgaa 
LEgtestab, unddrages det cegteflabelige Formuefcellesflab og 
kun udbetales mod Rentenyderindens personlige Kvittering.

3. Naar begge de i § 1 ncevnte Rentenyderinder ere 
afgaaede ved Doden, stal den aarlige Rente anvendes til 
Fremme af det historiske Studium  ved Kjobenhavns Uni- 
versitet, saaledes at der aarlig uddeles 3 Legatportioner, 
hver paa 800 Kr., til yngre Videnfkabsmcend, der studere 
ved Kjobenhavns Universitet: den ene til Hjwlp til Studiet 
af nordifl Historie, den anden til Hjcelp til Studiet af 
nordifl Retshistorie og den tredie til Hjcelp til Studiet af 
sonderjydfl Historie (herunder sonderjydfl Netshistorie). Le- 
gatportionerne kunne Paa ny tildeles den samme Ansoger, 
dog at Legatet ikke kan nydes af nogen udover et Tidsrum 
af i alt 6 Aar. Hvis der i et enkelt Aar ikke findes kva- 
lificerede Ansogere til en af Legatportionerne, kan denne 
ekstraordincert gives til en kvalificeret Ansoger til en af de 
andre Legatportioner.

Udbetalingen af Legatportioner fler med Halvdelen i 
hver af de ordincere Terminer.

Den Del af den aarlige Rente, som ikke medgaar til Ud
betalingen af ovennoevnte Legatportioner, oplcegges og frugt- 
bargores.



4. For saa vidt en Nedscettelse af^Rentefoden maatte 30. InIL. 
göre det umuligt at udbetale de i § 2 ncevnte Legatpor-
tioner, overfores fra Oplcegskapitalen til Hovedkapitalen et 
saa stört Belob, at Udbetalingen af bisse derved kan ske.
Dog maa det iagttages, at der af Oplcegskapitalen i ethvert 
Fald tilbageholdes et saa stört Belob, at dennes fremtidige 
Vcekst er sikret.

N aar Oplcegskapitalen har naaet en saadan Storrelse, 
at dens aarlige Rente udgor 400 Kr., tager Konsistorium 
Bestemmelse, om en saa stör Del af Kapitalen flal 
overfores til Hovedkapitalen, at Legatportionerne kunne for- 
hojes med 100 Kr. for hver, eller om Oplcegget fremdeles 
skal vedblive, indtil Oplcegskapitalen er vokset til et Be
lob, hvis aarlige Rente paa lige Maade udgor 900 Kr.
I  sidstncevnte Tilfcelde overfores den Del af Oplcegs
kapitalen, der afkaster et aarligt Renteudbytte af 800 Kr., 
til Hovedkapitalen til Oprettelse af en ny Legatportion, 
medens Resten af Renten fremdeles oplcegges og frugtbar- 
gores.

5. Naar Legatet trceder i Kraft efter sin Hovedbe- 
stemmelse, udncevner Konsistorium en Efor. Udncevnelsen af 
Stipendiaterne foretages af Konsistorium, efter at der i For- 
vejen af Eforen er indhentet Erklcering over Ansogningerne 
fra det paagceldende Fakultet.

6. Tillceg til og Forandringer i denne Fundats kunne 
fle efter Konsistoriums Jndstilling og med Regeringens 
Stadfcestelse, dog saaledes, at det almindelige Synspunkt for 
Legatetd Virksomhed ikke fraviges.

Konsistorium, den 2. J u l i  1896.

H. G. Z e u th e n .

Legat til Fremmc af Studict af iwrdisk Histvric. 2 3 0  1 8 9 6 .

I .  H Deuntzer.



2 3 6  Skr. 1)111 Understottelsc af Hojskolcclever.

^uii. Kirke- og Undervisningsmin. Skr. ( t il en 
Aintm and) ang. lFordelingen af Statskassens 
Bidrag til Understottelse af trcengende Hpjflole- 
elever.

I  behagelig Skrivelse af 9. f. M . har Hr. Kammer
herren indberettet, at der af N. N. Amts Skoleraads Ud- 
valg til Fordeling af Statskassens Bidrag til Understvttelse 
af trcengende Hojskoleelever er rejst Tvivl om, hvorvidt det, 
saaledes som udtalt i Ministeriets Cirkulcere ,af 8. M arts 
1881 under II. Litra d og ü, ved Fordelingen af disse 
Bel§b vedvarende maa anses for rigtigt at tage scerligt 
Hensyn dels til Haandvcerkslcerlinge eller Haandvcerkssvende, 
dels til saadanue Ansvgere, der vnske at besage en Hsjflole 
for anden eller tredie Gang.

Udvalget har i denne Heuseeude gjort gceldende, at der 
i de senere Aar har vist sig en stcerk og aarlig fügende 
Tilgung til Hsjskoler af unge Haandvcerkere, i Scerdeleshed 
saadanne, som ikke have Arbejde ormVinteren, og at denne 
Tilgung ikke saa meget synes begründet i Lyst og Trang til 
Hpjfloleundervisning som i den ved Opholdet paa en 
Höjskole aabnede Abgang til paa en scerlig billig Maade 
at komme over et Tidsrum  af Aarct, hvor Arbejdöfor- 
tjenesten knn er ringe eller maaske overhovedet vanflelig 
at opnaa.

Med Hensyn til saadanne Ansvgere, der snske at komme 
paa en Hpjfkole for anden eller tredie Gang, har Udvalget 
scerlig7lagt Vcegt paa, at Antallet af disse Ansögere er saa 
stört, at der ikke tvr paaregneö tilstrcekkelige Midler fra 
Statskassen t i l ; Understpttelse for samtlige kvalificerede, 
hvorfor Udvalget .har forment, at Midlerne bsr anvendes 
fortrinsvis til Hvjskoleophold fprste Gang.

Bed at forelcegge denne Sag til Ministeriets Afgorelse 
har De for Deres Vcdkommcnde indstillet, at der ved den



paagceldende Fordeling ikke tages scerligt Hensyn til de for- 30. Onli. 
anncevnte Haandvcerkere, men at de komme i Betragtuing 
som andre Ansogere, og at de, hvis de ansoge om Under- 
stottelse til at komme paa en Hojflole anden eller tredie 
Gang, da staa tilbagc for almindelige Tjenestefolk og Ar- 
bejdere og maaske erholde en ringere Understottelse end disse.

Saaledeö foranlediget flal man, efter om Sagen at 
have brevvekslet med MinisterietS tilsynsforende med Hoj- 
skolerne, tjenstligst meddele, at Ministeriet ganske kan til- 
trcede den sremhnwede Betanikelighed ved under de paa- 
Pegede Forhold at tage scerligt Hensyn til de i MinisterietS 
foranforte Cirkullvre under II. I). ncevnte Personer ved For
delingen af Hojfloleunderstottelserne, og at man derfor kan 
bifalde Deres Jndstilling om under de ncevnte Forudscet- 
ninger kuu at lade dem komme i Betragtuing paa den af 
Dem foreslaaede Maade.

Med Hensyn til de Ansogere, der anholde om Under- 
stottelse til et Hojfloleophold for anden eller tredie Gang, 
maa man ligeledeS vcere enig i, at der ved Belobets For
deling bsr anvendeS en vis Begrcensning i det scerlige 
Hensyn, der i Henhold til MinisterietS Cirkulcere af 8.
M arts 1881 II. Litra ll. flal tages til disse Ansogere.
Tanken med den ncevnte Bestemmelse har vceret den at 
flotte saadanne Ansogere, som ved geutagne Gange at bringe 
betydelige Ofre tilkendegive, at det er dem magtpaaliggende 
at opnaa Uddannelse. Men selv over for saadanne bor det 
iagttages, at kvalificerede Ansogere ikke af Hensyn til dem 
udelukkes fra at faa Understottelse forste Gang, saaledes at 
Naadet maa vcere berettiget til efter Omstcendighederne 
enten at nedscette Antallet af Understottelser til de forst- 
ncevnte Ansogere eller at meddele Understottelsen til disse 
med et ringere Belob, og i endnu hojere Grad gcelder dette 
selvfolgelig overfor Ansogere, som ved at gentage et Hojflole-

Skr. Underslottrlse lif Hojst,.iltelrver. 2 3 7  .1.806.



1 8 9 6 . 2 3 8  Resol. ang. det silologisk-historiske Laboratorium.

30. In li. ophold ikke bringe noget scerligt Offer, eller som derved endog 
opnaa en pekunicer Vinding.

3 0 .3nii. Kongl. Resol. ang. Bestemmelser for det 
silologifl-historiske Laboratorium ved Kjsbenhavns 
Univerfitet. (M in isteriet for Kirke- vg N nder- 
visningsvoesenet.)

P aa  derom af Ministeriet for Kirke- og Undervisnings- 
vcesenet nedlagt allerunderdanigst Forestilling har det behaget 
Hans Majestät Köngen allernaadigst at bifalde folgende Be
stemmelser for det filologifk-historiste Laboratorium ved Kjo- 
benhavns Univerfitet.

1. Det filologisk-historifle Laboratorium er en scerfkilt 
Institution under det filosofiske Fakultet. Dets Boger og 
Inventar ere Universitetets Ejendom.

2. Laboratoriets Formaal er gennem videnskabelige 
Dvelser at fore de studerende til en dybere Forstaaelse 
af deres Videnskab og dens Metode og at skaffe dem en 
let Abgang til Benyttelse af det dertil nodvendige littercere 
Apparat.

3. Laboratoriet raader til sin Drift oder en aarlig 
Sum , der udredeS af Universitetet.

4. Laboratoriet styres under Fakultetets Tilsyn af et 
Raad, hvori enhver til Fakultetet knyttet Leerer, der virker 
derved, har Scede.

5. Raadet vcelger af sin Midte en Forstander, der 
leder Laboratoriet og afloegger Regnskab for Anvendelsen af 
den dertil bevilgede Sum .



Skr. ang. Hojtidsoffer 2 3 3  1 8 3 6 .

Kirke- og Undervisningsmin. Skr. (til Hol- 31. inli. 
bcek Arntsraad) ang., hvorvidt Personen der nyde 
Alderdomsnnderstyttelse, bor anscrttes til Hojtids- 
uffcr*).

I  Anledning af, at der til Holbcek Amtsraad er ind- 
kommet Begcering fra en Leerer om blandt andre at faa en 
Mand, om hvem det er oplyst, at Han nyder Alderdoms- 
anderstottelse, ansat til Hojtidsoffer, har Hr. Kammer- 
berren forespurgt, om den i kongl. Resolution af 4. Ok
tober 1815 indeholdte Bestemmelse, at Folk, som nyde 
- ffentlig Understottelse, flulle voere aldeles fritagne for at 
wäre Offer, er anvendelig paa Folk, der nyde Alderdomd- 
understottelse.

Saaledes foranlediget flal Ministeriet tjenstlig melde 
t-l behagelig Efterretning, at man i Overensstemmelse med, 
hvad man tidligere har udtalt i en Skrivelse af 8. De
zember 1893 til Bornholms Skoledirektion, maa holde for, 
at den paagceldende Mand, der antages at nyde varig 
AlderdomSunderstottclse, kan forbigaas ved Offeransoettelsen.

Justitsm in. Skr. (til Amtmanden oder Aar- i. 
hus Amt) ang. Optagelse af Burdering af et 
reelt Apotekerprivilegium og Udlaau af offentlige 
M idier mod Sikkerhed i samme.

I  Anledning af det med Hr. Kammerherrens Skrivelse 
af 18. f. M. hcrtil tilbagesendte Andragende, hvori Apo- 
teker N. N. af N. N. Kobstad besvcerer sig oder, at Borg- 
mesteren i bemeldte Kobstad har vcegret sig ved efter Hans 
Begcering at ndmelde 2 bygningskyndige Mcrnd og 2

*) Gejstlig Neflriptsamling.



1. Apotekere til i Henhold til Lov 19. M arts 1869 at vurdere 
den Ham tilhvrende Ejendoin med tilhxlrende Privilegium 
til Driften af Apoteket, flal man anmode Dem om at ville 
foranledige Andrageren tilkendegivet, at da Privilegiet til 
Driften af et Apotek af de saakaldte reelle Apoteker ikke kan 
betragtes som en Bestanddel af vedkonuneude faste Ejendom, 
ville Reglerne i forncevnte Lov, der alene angaar faste Ej- 
endomme, ikke kunne krcrves anvendte med Hensyn til P r i 
vilegiet, med Tilfsjende, at, sor saa vidt Privilegiet önskes 
vurderet ved Medvirken af det offentlige, maa det fle ved 
paa scedvanlig Maade af Retten udmeldte Mcend. M an 
undlader derhos ikke at bemerke, at for saa vidt offentlige 
Midler snskes anbragte imod Sikkerhed i Privilegiet, vil 
hertil udkrceves scerlig Tilladelse af vedkommende M ini
sterium i Henhold til Anordningen om Udlaan af umyu- 
diges m. fl. Midler af 12. November 1870 § 1, 2. 
Stykke, hvilken Bestemmelse ogsaa maa komme til An- 
vendelse, selv om Vurdering efter Lov af 19. M arts 1869 
maatte foreligge.

4. Kirke- og Undervisningsmin. Skr. (til Bi-
floppen oder Sjcellands Stift) ang., hvorledes 
der vilde vcrre fat forholde i et Tilfirlde, hvor 
der af Moderen til et uirgte Bar» var sket nrigtig 
Opgivelse af Faddere*).

I  et med Deres Hsjoervcerdigheds behagelige Skrivelse 
af 24. f. M. hertil indsendt Andragende har Sogneproesten 
for N. N. Menighed indberettet, a t  et i Sognet boende 
separeret Fruentimmer har fort et af hende udenfor Mgte- 
flab fodt B arn til Daab i Kirken den 17. M aj d. A.,

1 8 0 6 .  2 4 0  Skr. ang. urigtig Opgkvelsc as Faddcrc.

Gejstlig Neskriptsamling.



a t  ingen as de tre indskrevlle Faddere m M e, a t  Au- 4. ^Utz'. 
drageren da efter at have fuldbyrdet Daaben bad den til- 
stedevcerende Menighed om at vcere Faddere, samt a t det ved 
den derefter anstillede Underssgelse har vist sig, at for- 
ncevnte Fruentimmer ikke havde henvendt sig til de opgivne 
Faddere, da huu lod dem indflrive, og at de, da der 
Aftenen fsr Daabsdagen rettedes en Anmodning til dem 
derom, alle ncegtede at ville vcere Fadder, hvilket huu 
imidlertid undlod at underrette Proesten om. Andrageren 
har derhos forespurgt, om Han kan esterkomme deindflrevne 
Fadderes Begoering om Udflettelse som saadanne af Kirke
bogen, og om, hvorledes Han derefter skal forholde sig, samt 
henstillet, at oftncevnte Fruentimmer drages til Ansvar for 
sin forargelige Optrceden.

I  Anledning heraf flulde man tjenstlig melde til be- 
hagelig Esterretning og videre Bekendtgorelse, at Mini- 
steriet med Dem er enigt i, at Sogneproest N. N., da det 
ved Daabshandlingens Begyndelse maatte vcere utvivlsomt, 
at der ingen Faddere var msdt, idet de indflrevne Faddere 
ikke fremtraadte ved Dpbefonten eller rejste sig fra deres 
Scede i Kirken, burde have undladt at foretage Daaben, 
ligesom man bifalder Deres Jndstilling om, at de indfkrevnc 
FaddereS Navne udflettes af Kirkebogen under Paabe- 
raabelse af denne Ministeriets Resolution, samt om, at 
Sogneproest N. N., saafremt Han kan formaa to eller tre 
af de paa Daabsdagen i Kirken tilstedevcerende Menigheds- 
medlemmer til at lade sig indtegne som Faddere, bsr ind
flrive disse i de udslettedes Sted. M an skal derhos an
mode Dem om behagelig at ville meddele Sogneprcest N. N. 
et Paaloeg om fremtidig at udvise stsrre Forsigtighed ved 
Jndflrivning as Faddere*).

Lkr. Mg. uriglig Opgivelse. ns Faddere. L 41  1 8 9 6 .

*) Jfr . Skrivelse af 5). December s. A. (ndf.). 
Syttende Hcrfte. N



4. For saa vidt De derimod har indstillet, at oftncevnt
Fruentimmer M ales til S tra f ester almindelig borgerli, 
Straffelovs § 156 og § 157, 2. Stykke, for fit ved dei 
omhandlede Lejlighed udviste Forhold, flulde Ministeriet lig 
tjenstlig melde, at da man finder det tvivlsomt, hvorvidtdei 
af hende begaaede Handling falder ind under de eitered 
Lovparagrafer, maa man ncere Betcenkelighed ved at sog 
Tiltale rejst mod hende.

4. Lu§. Tillceg til Politivedtoegten for Kjöbenhavn a
Nr. 1V5. Z Z . J u n i 1 8 8 3 , 1. Afsnit, 4 . Kapitel, ang 

Kprsel med Cykler og lignende Befordringsmidler
(Justitsministeriet.)

T il Politivedtoegten for Kjobenhavn af 22. Iu n  
1883, 1. Afsnit, 4. Kapitel, tilfojes folgende Bestem 
melser angaaende Korsel med Cykler og lignende Be 
fordringsmidler.

1. Cyklekoreude ere Pligtige til under Korslen at vis 
behorig Forsigtighed og altid at beholde en Haaud Pa, 
Styret. Paa  Steder, hvor der er stoerk Foerdsel, samt Pa, 
de over Torve dannede Overgange for Fodgoengere maa ikk 
kores hurtigere end en Vogn i jcevnt T rav ; om Gadehjorne 
flal Korslen foregaa langsomt.

2. Enhver Cykle flal under Korslen vcere forsyne 
med en Klokke. N aar der er Fare for Sammenstod, fla 
der i Tide gives tydeligt S ignal med Klokken. Brug a 
Klokken fritager ikke den cyklekorende for Anvendelse a 
behorig Forsigtighed over for Fodgoengere, Han moder elle 
paSserer.

3. Ved Korsel paa offentlig Gade eller Vej flal en 
hver Cykle i Tiden, fra Gadelygterne tcendes og indtil d> 
flukkes, vcere forsynet med en tcendt Lygte. Lygten fla

1 8 9 6 . 2 4 2  Tillccg ü l Kbhvn.ö Politivcdtcrgt onq. Cyklckvisel.



vcere anbragt foran paa Cyklen og saaledes, at Lyset kan 4. 
ses paa Afstand. Lygtens forreste G las flal vcere ufarvet.

4. Det er forbudt at köre paa eller oder Fortov eller 
Gangsti.

5. Det er forbudt i Tiden fra Kl. 9 Morgen til Kl.
12 Nat at köre Paa eller oder Dstergade, Vimmelflaftet,
Nygade og Frederiksberggade.

6. Cyklekörende skulle holde sig til den höjre Side af 
Gaden eller Vejen. For meldende Köretöjer, ridende og 
cyklekörende holde de til höjre; ved Forbikörsel bagfra holde 
de til venstre. Paa de Ridestier, Paa hvis ene Aderkant er 
dannet en Cyklebane, stal den cyklekörende dog, naar Han 
möder eller passerer en ridende, holde sig paa denne Bane.
Ved Gadehjörner og Skceringspunkter af flere Fcerdsels- 
linier er Forbikprsel bagfta forbudt. Naar Kprsel omkring 
Gadehjörner fra den ene Gade ind i den anden foregaar til 
höjre, stal der svinges i kort Bne; fler Omdrejningen til 
venstre, flal der svinges i lang Bne.

7. Der maa ikke köres imod eller ind i Troppeaf- 
delinger, Ligtog eller andre Processioner, men den cykle- 
korende har at vige af Vejen for disse. Ligeledes flal der 
viges af Vejen for Brandvcesenets Köretöjer.

8. Tomme Cykler maa ikke medföres under Körslen.
Al Kapkörsel er forbudt. Dvelseskprsel er kun tilladt paa 
ubefcerdede Steder.

9. I  Tilfcelde af Paakörsel flal den cyklekörende standse 
og paa Forlangende opgive Navn, Stilling og Bopcel.

Tillcrg til Kblwn.S Politivcdtigt ang. Cyklckörscl. 2 4 3  1 8 9 6 .

Bestemmelserne i Politivedtcegtens § 34, sidste Stykke, 
og i ß 41, sidste Stykke, ophceveS.



4. Tilloeg til Reglement for den offentlige Korsel
Nr. 106. ; Kjobenhavn af 18 . Januar 1 8 6 9 , 1. Afsnit*).

(Justitsministeriet.)
I  Reglement for den offentlige Ksrsel i Kvbenhavn 

af 18. Ja n u a r 1869, 1. Afsnit, fle folgende ALndringer:
§ 3. Paragrafen udgaar. I  Stedet for indscettes: 
„Abgängen til at holde med Drosker paa de offentlige 

Holdepladser er betinget af, at paagceldende har erhvervet 
Nceringsadkomst paa Vognmandsncering her i Staden".

§ 4. Ester 1. Punktum tilfsjes:
„Politidirekwren kan for Droster, der msde ved Bane- 

gaarde, paabyde, at de her kun maa befordre ester Tegn, le- 
verede de reffende af Politiet".

§ 5. Ester 2. Punktum indscettes:
„Politidirektsren kan bestemme, at paa Visse Holde

pladser skulle Drosker, som indtage ncermere bestemte 
Pladser, til enhver Lid vcere fuldt beredte til at paabegynde 
Kprslen, og at Hestene for bisse Vogne ikke maa fodres paa 
Holdepladsen".

§ 16. ParagraffenS fprste Linier affattes saaledes: 
„Samtlige Kufke skulle vcere ifprte en af Politidirek- 

tklren fastsat Dragt. Det paaligger dem osv.".
§ 19. 1. Linie affattes saaledes:
„Ksrslen bor foregaa i Trav, saaledes at der mindst 

tilbagelcegges en Fjerdingvej i 10 M inutter". 
tz 22. Som  2. Punktum indscettes:
„Ved Ksrsel til Jernbane, Dampskib, Teater, Koncert 

og andre Steder, hvor der er betydeligere Vognfcrrdsel, 
flal Betalingen forlanges ved Ksrslens Begyndelse og

1 8 9 6 . 2 4 4  Tillcru til KSrselsrcglcmeut for KjoLcnhavtt.

Neglem. 18. Ja n u a r 1869 sindes optaget i Real
register over Love og Reskripter 1660—1892, 1. Bind 
Eide 770 ff.



Tillceg til Korselsreglemeiit for Kobenhavn. 2 4 5  1 8 9 6 .

modtages enten straks eller dog i passende Afstand fra Ende- 4. 
maalet".

I  Forbindelse hermed fastscettes folgende

M id le r t i d ig e  B e s te m m e lse r .

1. Antallet af Drofler af den nuvcerende Konstruk
tion, der have Plads paa offentlig Holdeplads, kan ikke 
foroges. De Vognmcend, hvem saadanne Pladser nu ere 
auviste, bevare disse efter de hidtil gceldende Regler, men 
de kunne ikke göre Krav paa Oprykning fra en Plads til 
en anden. Naar ved Dodssald eller paa anden Maade 
nogen af de her omhandlede Pladser bliver ledig, vil der 
af Politidirektoren vcere at tage Bestemmelse om, hvorvidt 
Pladsen kan tildeles en Droste af nuvcerende Konstruktion 
eller stal overgaa til Droster af ny Konstruktion.

2. For et Antal af indtil 40 Droster af ny Kon
struktion anvises der offentlige Holdepladser paa Naadhus- 
pladseu, Gammeltorv, Nytorv, Amagertorv, Köngens Nytorv, 
og hvor det ellers findes hensigtsmcessigt i den indre By 
eller Forstcederne, til udelukkende Benyttelse for Vogne af 
denne Art. Tallet kan foroges med de Pladser, som efter 
Bestemmelsen i Nr. 1 Slutningen maatte overgaa til Droster 
af denne Art.

3. T il de under Nr. 2 omhandlede Pladser kan der 
ikke erhverves nogen Art FortrinSret, men enhver af disse 
Pladser kan, saa snart den bliver tom, optages af den forste 
tilkorende Droste af ny Konstruktion.

4. Ingen kan saa Tilladelse til at söge Hyre paa of
fentlig Gade. Vej eller Plads for flere end 5 Drofler af 
ny Konstruktion.

5. P aa  de Holdepladser, hvor der findes Droster 
baade af ny og af celdre Konstruktion, maa Antallet af de 
fsrstnoevnte ikke overflride Halvdelen af det samlede Antal

11*



1 8 9 6 . 2 4 6 Skr. ang. Kottvcrteringslcttclseslovcu.

4. af begge S lags Vogne. Herved tages dog ikke Hensyn til 
de Pladser, som i Henhold til Nr. 1 Slutningen maatte 
overgaa til Benyttelse for Drosker af ny Konstruktion. 
Ved Opslag paa en paa Holdepladsen anbragt Tavle 
angives, hvor mange Vogne af hver S lags der til enhver 
Tid maa holde. Hver af disse Klasser af Vogne flal holde 
for sig.

6. De midlertidige Bestemmelser blive at revidere 
inden Udgangen af Aaret 1899.

5. Justitsmin. Skr. (til Landbrugsministeriet)
ang., hvorvidt en privat Bej over en Parcel as
en Kvbstads Bygrunde kan medregnes ved B e
stemmelsen af Stvrrelsen af Ejendommens ube- 
byggede Areal.

................................  at, da der ifolge en fra Bygnings-
kommissionen sammesteds indhentet Erklcering ikke paahviler 
Andragereu nogen Forpligtelse i Forhold til det offentlige 
til at bibeholde det paagceldende Areal udlagt som Vej, vil 
dette kunne medregnes ved Bestemmelsen af Styrrelsen af 
Ejendommens ubebyggede Areal.

6. ^u§. Generaldirektor, for Skattev. Skr. (til Amt-
nranden over Maribo Amt) ang., at Konver- 
teringsloven af 15 . Februar 1 8 9 5  maatte komme 
til Anvendelse i et Tilfcelde, hvor den oprindelige 
Debitors Enke hensad i ufliftet Bo.

I  et af Amtet hertil indsendt Andragende har Sag- 
fprer N. N. paa vedkommendes Vegne paaanket Amtets 
Stempelresolution Nr. 72, hvorved en af Gaardeier N. N .'s 
Enke til Gaardbestyrer N. N. den 18. December f. A. 
nden Brug af Stempel udstedt Obligation, stör 7,000 Kr.,



med P au t i Ejendommeu M atr. Nr. 17 af Rolykke By, 6 .̂UA. 
Kjobelov Sogn, er antagen til at stemples til T atst 11 Kr.
65 O., idet Andrageren har henvist til, at bemeldte Obli
gation trceder i Stedet for en af forncevnte Gaardejer N. N. 
den 20. Ju n i 1887 udstedt Obligation, stör 7,000 Kr., 
med P an t i samme Ejendom og som Folge heraf formentlig 
er stempelfri i Henhold til Lov af 15. Februar f. A., hvor- 
hos Andrageren ligeledes har anholdt om Tilbagebetaling 
af det for Tinglcesningen af Obligaüonen af 18. December 
f. A. og Udslettelsen af Obligationen af 20. Ju n i 1887 
erlagte Gebyr.

Foranlediget heraf fkal man meddele, at, da Gaardejer 
N. N ?s Enke hensidder i ufkiftet Bo ester sin asdode Mand 
og saaledes hceftede personlig for Gcelden efter den af denne 
udstedte Obligation, maa Konverteringsloven af 15. Februar 
f. A. efter Generaldirektoratets Formening komme til An- 
vendelse i det foreliggende Tilfcelde.

Justitsm in. Skr. (til Anumanden oder Vejle 7.
Amt) ang., at en en forurettet tilfaldende Bode 
kan fordres afsonet, forinden den er forsogt ind- 
dreven.

I  det med Hr. Amtmandens paateguede Erklcering af 
9 f. M. hertil indsendte Andragende, hvori Sagforerne 
N. N. og N. N. af N N. Kobstad for deres Mandant 
anholde om, at der maa blive udfcerdiget den fornodne Af- 
soningsordre med Hensyn til en N. N. af N. N. ved N. N.
Herreders Politirets Dom af 29. November 1894 for ulovlig 
Jag t i Medfor af Lov Nr. 61 af 1. April 1871 § 19 
ikendt Bode af 10 Kr. til Mandanten, hvilken Ordre De 
har ncegtet at meddele paa Grund af, at der ikke har vceret 
gjort Skridt til Bodens Jnddrivning under Henvisning til 
H 2 i Lov af 16. Februar 1866 om Afsoning af Boder

Skr. ang. Nodcafsouulg. 247 .1896.



1 8 9 6 -  2 4 8 Skr. ang. BcfvrdrülgSttodtgoreksc.

7. Hu§. udenfor kriminelle Säger, hvori der efter Deres Formening 
skulde indeholdes en Forudsoetning om, at en den forurettede 
tilfaldende Bode ikke kan fordres afsonet, forinden den for- 
gceves er forsogt inddreven ved Eksekution.

Foranlediget heraf skal man, idet man bemoerker, at 
Ministeriet ikke kan dele Deres Formening om, at Z 2 i den 
noevnte Lov af 16. Februar 1866 indeholder den af Dem 
antagne Forudsoetning, meddele, at den begoerte Assonings- 
ordre bor udfcerdiges.

7. Lug. Jnstitsmin. Skr. (til Amtmanden oder Ring- 
kjöbing Amt) ang. Udredelse af Befordringsgodt- 
görelse og Dagpenge til en Politibetjent i An- 
ledning af en Afhsring i Hans Jurisdiktion til 
Oplysning om en i en anden Jurisdiktion be- 
gaaet og paatalt Forbrydelse.

I  det med Hr. Amtmandens Skrivelse af 18. f. M. 
hertil indsendte Andragende har Politimesteren i Kobstad 
anholdt om Iustitsministeriets Afgorelse af, hvilken Kasse 
der vil have at udrede det paa vedlagte Regning opforte 
Belob til Befordring og Dagpenge til Politibetjenten i en 
anden Kobstad for en af Ham ifolge Ordre af Politimesteren 
i N. N. Herreder under 10. November f. A. foretagen 
Rejse til N. N. Sogne i N. N. Herreder for at afhore en 
Person angaaende et paa Sygehus begaaet Tyveri, 
hvilken Afhoring Politimesteren i forstnoevme Ksbstad havde 
anmodet Politimesteren i ncevnte Herreder om at lade fore- 
tage til Oplysning under en af Ham i Anledning af det 
ommeldte Tyveri indledet Undersogelse, som imidlertid ikke 
er bleven efterfulgt af Sagsanlceg.

Foranlediget heraf skal man melde, at, da den paa- 
gceldende Politibetjent ikke er ansat for sidstncevnte Herreders



Jurisdiktion, i hvilken Jurisdiktion ingen Politibetjent findes 7. ^.n§. 
ansat, maa Hans Benyttelse i bemeldte Jurisdiktion be- 
tragtes som ekstraordincer Politiassistance, og at Ministeriet 
derfor med Amtet maa vcere enigt i, at det ül Diceter og 
Befordring medgaaede Belöb efter Reglerne om Delinkvent- 
omkostninger vil vcere at udrede af fsrstncevnte Kobstads 
Kcemnerkasse imod feuere Fordeling imellem samtlige Amtets 
Ksbstceder.

Justitsm in. Skr. (til Amtmanden oder Prcesto 8.
Amt) ang. Forstaaelsen af K 8  i Bygningsloven  
for KBstirderne as 3 0 . December 1 8 5 8 .

I  det med Hr. Kammerherrens Skrivelse af 21. f. M. 
hertil iudsendte Andragende har Bygningskommissionen i 
N. N. Kvbstad udbedt fig JustitsministerietS Afgprelse med 
Hensyn til folgende Spsrgsm aal:

1) hvorvidt § 8 i Bygningsloven for Kpbstcederne af 
30. December 1858 kun er anvendelig paa Gavle, der ligge 
i selve Stellet til Naboejendommen,

2) hvorvidt der, for saa vidt ncevnte Paragraf an
tages anvendelig ogsaa paa Gavle, som ere fjeruede fra 
Stellet, haves nogen Forflrift for, hvor stör Afstanden 
skal vcere, for at Paragraffen ikke skal kunne krwves iagt- 
taget, og

3) hvorvidt Ministeriet fastholder sin i Skrivelse af
13. April 1860 til Amtmanden over Aarhus Amt inde- 
holdte Fortolkning af Ordet „Brandgavl", hvorefter der 
hermed ikke alene sigtes til en Bygnings Endegavle, men 
til dens hele Begrcensning ind mod Naboens Skel, hvoraf 
fslger, at Bygningen, saafremt dens Side la'gges i Stellet 
imellem Ejendommene, bsr gpres brandsikker paa den 
Maade, som i Paragraffen er bestemt, hvilket kun vil kunne 
fke ved at give den Form af Halvtag, medens Heltag der^

Skr. ang. Vygttmgsloverl for Kobstcederae. 2 4 9  1 8 9 6 .



8. imod vil kunnc benyttes, naar Bygningens Side ikke ligger 
i Skellinien.

Foranlediget heraf flal man anmode Dem om at ville 
tilkendegive Bygningskommissionen:

aä  1) at dette Spvrgsmaal efter Justitsministeriets 
Formening maa besvares bekrceftende, jfr. Justitsministeriets 
Skrivelse Nr. 22 af 27. Jan u ar 1872,

aä  2) at dette SpsrgSm aal bortfalder efter den soran 
givne Besvarelse af Spprgsmaalet 1, og

aä  3) at Jnstitsministeriet vedblivende maa fastholde 
sin ovenfor givne Udtalelse i Skrivelse af 13. April 1860, 
jfr. ogsaa Bygningslov for Kjvbenhavn af 12. April 1889 
8 27 Litr. e.

10. änZ. Generaldirekt, for Skattev. Skr. (til Amt- 
manden oder Maribo Amt) ang. Anvendelse af 
Konverteringsloven af 15. Februar 1895 i et 
Tilfcelde, hvor Debitor efter den nye Obligation 
var solidarisk ansvarlig med Debitor efter den 
celdre Obligation.

Under Henvisning til Amtets behagelige Skrivelse af 
29. April d. A. i Anledning af et Andragende fra Sag- 
ftre r N. N. angaaende Spvrgsmaalet om Anvendelsen af 
Lov af 15. Februar f. A., sigtende til at lette Konver
teringen af Prioritetslaan i faste Ejendomme, med Hensyn 
til en af N. N. til Kreditforeningen af Grundejere i de 
danfle Ostifter den 14. Ja n u a r d. A. udstedt Obligation, 
stör 6,500 Kr., med P an t i Ejendommen M atr.-N r. 23 k. 
af Maribo, hvilken Obligation delvis har tjent til Jnd- 
frielse af de af forncevnte Debitor i Forening med Hand 
Fader den 16. December 1886 ndstedte tvende Obligation^ 
med P an t i samme Ejendom, flal man tjenstlig meddele, 
at, da Debitor efter den nye Obligation var solidarisk an-

1 8 9 6 . 2 5 0  Skr. ang. Aavcndclse Ns Knnvcrtcrulgsloven.



svarlig med sin Fader for Goelden efter Obligationen af 10. L ug
16. December 1886, stornier man ikke rettere end, at Loden 
af 15. Februar f. A. maa anseS for anvendelig i det fore- 
liggende Tilfcelde, for saa vidt angaar et saadant Belob, 
som paa Jndfrielsestiden skyldtes efter Obligationerne af 16.
December 1886.

Skr. ang. Ztcmpclsrkhcd for Vcrrgctcskikkclfer. 2 5 1  1 8 9 6 .

Generaldirekt, for Skattev. Skr. (til Amt- 10. Lux. 
manden over N. N. Amt) ang-, om ikke Beskik- 
kelser for Voriger og Knratorer kun da ere stem- 
pelsri, uaar Beskikkelsen udelukkende gaar ud paa 
at bemyndige vedkommende til at optroede som 
Bcrrge eller Kurator for de paagLldende mnyn- 
dige eller mindreaarige under en bestemt Land- 
voesenskommissionssag, Justitssag, offentlig eller 
privat Politisag eller auden Retssag af den i  
Stempellovens K 7 4 n  angivne Beskaffenhed.

.........................  at det fremsatte Sporgsm aal i Henhold
til Bestemmelsen i Stempellovens § 30, sidste Stykke, maa 
besvares bekrceftende.

Jndenrigsmin. Skr. (til Kjobenhavns M agi- 12. Lug. 
strat) ang. Fattigunderstottelse til en Enke, hvis 
Mand havde vceret nnder fast Forsorgelse i  Hen
hold til Fattiglovens Z 27.

I  Skrivelse af 8. Ju n i d. A. har Magistraten begcert 
Jndenrigsministeriets Afgorelse af, hvorvidt Nonne Kobstad
kommune, der hidtil har refunderet Kjobenhavns Kommune 
Udgifterne ved Forsorgelsen af den i Sverig fodte N. N.s 
her i Staden boende Hustru, fremdeles kan anses Pligtig 
at yde saadan Nefnsion, efter at Manden, der i



12. ^.u§. Medf§r af Bestemmelsen i Fattiglovens Z 27 Var under fast 
Fattigforssrgelse i Nsnne, den 29. M arts d. A. er afgaaet 
ved Doden.

Ester at man i denne Anledning har brevvekslet med 
Amtmanden over Bornholms Amt, flulde man til Efterret- 
ning tjenstligst melde, at Miuisteriet maa holde for, at 
Rsnne Kvbstadkommune, saa loenge Fattighjcelpen til den 
Paagceldende Enke fremtrcrder som en umiddelbar Fortsoet- 
telse af den Hjcelp, der ydedes ved Mandend Dsd, maa 
bcere Udgifterne ved hendes Forssrgelse, saaledes at den yder 
Kjobenhavns Kommune fuld Erstatning for de noevnte Ud- 
gifter, mod at disse atter godtgvres Rönne Kommune af den 
for Bornholms Ksbstceder og Landdistrikter fcelles Neparti- 
tionsfond, jfr. Fattiglovens § 27.

15 Lug. Justitsmin. Cirk. (til Udflrivningscheferne) 
ang. ncrrmere Regler for Sessionsbehandlingen 
m. v.

I  Fortsoettelse af Iustitsministeriets Lirkulcerer af 25. 
August 1891 og 22. August 1895 fastscettes herved folgende 
ncermere Regler for Sessionsbehandlingen m. v.

1. Paa dertil given Foranledniug henledes Opmcerk- 
somheden Paa, at det er uforeneligt med Principperne i den 
allerhojeste Anordning af 24. August 1894 ved Udskrivnin- 
gen at give en vcrrnepligtig Vedtegning om lige Tjenst- 
dygtighed baade til en af Klasserne L . L . 1—8 og til en 
af Underafdelingerne af Klassen L . L . 9.

Den i Iustitsministeriets Cirkuloere af 22. Angust f. A. 
§ 1 , 2 .  Stykke paabudte Dobbeltvedtegning til vcrrnepligtige, 
der, uden at voere sovante, paa Grund af Legemsbygning 
og Livsstilling anses tjenlige til 12. L . 1, kan fölgelig knn 
gives i Forbindelse med Vedtegning om Tjenstdygtighed til 
en af Klasserne L . L  2 —8.

1 8 9 6 . 2 5 2  Cirk. ang. ncermerc Regler for ScssionZbchandttngett.



2 . Det paalcegges herved Sessionerne at paase, at 15. ^u § . 
ingen kejthaandet vcernepligtig udflrives med Tjenstdygtig- 
hedsvedtegning til Rytteriet X. 4 eller som Trainkonstabel
L . L . 6, da disse Vaabenarter krceve en sikker og kräftig 
Anvendelse af den hvjre Arm og Haand, jfr. den i Anord
ningens § 6 givne Type for disse Tjenesteklasser.

3 . F ra  de militcere Ministerier har man modtaget 
en fra den i JustitSministeriets Cirkulcere af 22. August f. A.
§ 3 meddelte Oversigt noget forstellig Fortegnelse over det 
Antal Haandvcerkere m. fl., der af den aarlige Rekruttilgaug 
krceves til de forskellige Tjenestegrene af Hceren og til Sp- 
vcernet, hvilken Fortegnelse, der altsaa trceder i Stedet for 
ncevnte Oversigt, lyder saaledes:

(Se Eide 2 5 4 -5 5 .)
Da FortegnelsenS Kolonner ere noget anderledes end 

paa Oversigten i CirknlcereL af 22. August f. A., maa det 
erindres at omnumerere det i Cirkulcere af 25. August 
1894 § 10 paabudte Skema overensstemmende med de om- 
flyttede Kolonner, f. Eks. for Maskinister, Mekanikere o. s. v., 
hvorhos Opmcerksomheden henledes baade paa de Tilfcelde, 
hvor vcernepligtige af visse Livsstillinger nu krceves i Mod- 
scetning til tidligere, f. Eks. Rebflagere til Jngeniörregimentet,
Gärtnere til Feltartilleriet og Laboratorieafdelingen, Fyr- 
bjSdere til 1. Artilleribataillon, og paa de Tilfcelde, hvor 
voernepligtige af tidligere krcevede Livsstillinger ere udgaaede 
af Fortegnelsen, f. Eks. Ssmcend ved Ingenisrregimentet 
og Polyteknikere ved T^jhusafdelingen.

Det indskcerpes derhos, at der efter Anordningens Z 6, 
jfr. Cirkulcere af 25. August 1894 Z 3, kun maa gives 
vcernepligtige af de i foranstaaende Oversigt til de forskellige 
Vaabenarter krcevede Haandvcerk og Livsstillinger Tjenstdyg- 
üghedsvedtegning til den paagceldende Klasse, for saa vidt 
de uden Hensyn til Haandvcerk og Livsstilling vilde faa 
ncevnte TjenstdyglighedSvedtegning efter deres legemlige Ud-

Cirk. ang. noernlcre Regler for Sessronsbehandlingcit. 2 5 3  1 8 9 6 .
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1 8 9 6 . 2 5 6 Skr. ang. BrcrudsMdepulat.

15. vikling, i alt Fald som a n v e n d e l i g e  til vedkommende 
Tjeneste (Gruppe d), saaledes at der f. Eks. ikke gives 
Skrceddere og Skomagere Vedtegning X. X. 4, medmindre 
de mindst D u n es anvendelige til Ryttere.

22. Kirke- og Undervisuingsmin. Skr. (til Skole-
direktionen for Bester Han Herred) ang. Appro
bation paa Forandringer i  det et Liererembede 
paa Landet M agie Brcrndselsdeputat*).

............................ undlader man ikke tjenstlig at henlede
Opmcerksomheden Paa^ at Direktionen i Henhold til K 55 d 
i Anordning 29. Ju l i  1814 for Landet maa voere be- 
myndiget ül selv at tage Bestemmelse om Meddelelsen as 
den ansogte Approbation paa Forandringen i Brcendsels- 
deputatet for ncevnte Embede.

Overenskomst mellem Kjpbenhavns og Fre- 
deriksberg Kommuner angaaende Lukning af La- 
degaardsaaen paa Strcrkningen Ewaldsgade—  
Bülowsvej og Anloeg af en Boulevard oder 
samme**).

1. Kjobenhavns Kommune forpligter sig til i Lobet 
af 1896— 97 at lukke Ladegaardsaaen fra Ewaldsgade til 
Bülovsvej og til at anlcegge en Boulevard i Henhold til 
vedlagte Tegning og Beskrivelse***).

2. Frederiksberg Kommune forpligter sig til at udfore 
den fornpdne Omlcegning og Udvidelse af Ladegaardsvej fra

*) Gejstlig Reflriptsamling.
**) Utrykt.

'***) Ikke medtaget her.



VodrofSvej lil Bülowsvej i Henhold til den i Z 1 ncevnte 24/^ 
Tegning og Beflrivelse, herunder dog ikke indbefattet Kant- 
stenene, der begrcendse Cyklestien mod Ladegaardsvej.

3. De rette Linier af sidstncevnte' Kantstensroekker og 
Forbindelseslinierne mellem disses Endepunkter skulle frem- 
tidig dmine Grcensen mellem Kommunerne.

4. Frederiksberg Kommune betaler til Kjsbenhavns 
Kommune et Belx»b af 33,000 Kr. som Bidrag fra de pri
vate Grundejere Paa Frederiksbergs Side.

5. Endvidere betaler Frederiksberg Kommune ester 
Regning fra Kjobenhavns Kommune Udgifterne ved Bro- 
lcegningen mellem Skinnerne og en Alen fra begge Sider 
af det S por paa Kjvbenhavns Grund, som vil vcere 
at anlcegge for Falkoneralleens Sporvej fra Ewaldsgade til 
Blaagaardsgade og fra Griffenfeldtsgade til Bülowsvej.
Selve Sporet anlcegges ved Frederiksberg Kommunes For- 
anstaltning, eventuell ved Falkoneralleens Sporvejsselskab.

6. Paa Strcekningen mellem Blaagaardsgade og Grif
fenfeldtsgade indrsmmes der FalkonerallenS Sporvejsselflab 
Ret til at befare Forstcedernes Sporvejsselflabs Spor, imod 
at der gives sidstncevnte Selskab Ret til at befare F a l
koneralleens Sporvejsselflabs S por paa den anden Side af 
Boulevarden.

7. Med Hensyn til eventuelle Afgister til Kommunerne 
af Sporveienes Benyttelse betragtes Falkoneralleens Spor
vejsselflabs S por fra Bülowsvej til Ewaldsgade fremdeles 
som voerende Paa Frederiksbergs Grund — da Frederiks
berg Kommune i modsat Fald vilde foretrcekke at be- 
holde begge Sporene i LadegaardSvejen. For den af 
Forstcedernes Sporvejsselflabs Linie befarede Strcekning af 
Ladegaardsvej betragtes Linien vedblivende som vcrrende paa 
Kjsbenhavns Grund.

Lvercnsklnust om Lukning lif Ladegaardsaaen. 2 5 7  1 8 9 6 .



1 8 9 6 . 2 5 8  Skr. cmg. dck franste Ndstillingslottcris Scdler.

26. Generaldirekt, for Skattev. Skr. (til en Bank) 
ang., at „L on8 ä« I'tzxp ositivv  nuivtziselltz üo 
1900^ skulle behandles som Lodsedler i udeulandfke 
Lotterier.

Ved at fremseude et Stykke „IZon äe l'exxosition 
univ6i'86ll6 äe 1900", hvilkct Dokument giver dets Jnde- 
haver Ret til:

1) 20 Billetter til Pariserudstiltingen i 1900,
2) forskellige Lempelser i Betalingen paa de franste 

Jernbaner under samme Udstilling eller i Entreen 
til Sevcerdighederne paa Udstillingspladseu,

Z) Deltagelse i 29 Lodtrcrkninger i Lpbet af Aarene 
1 8 9 6 -1 9 0 0 ,

har Banken i Skrivelse af 19. ds forespurgt, hvorvidt Do- 
kumenter som det noevnte ville voere at stemple som Prcemie- 
obligationer, eller hvorledes de ville vcere af betragte.

Foranlediget heraf stal man herved meddele, at de om- 
meldte Dokumenter, uanset at de som anfprt give Adgang 
til enkelte Begunstigelser, efter Generaldirektoratets For- 
mening dog i en saa overvejende Grad have Karakteren a 

egentlige Lodsedler. at man ikke flonner rettere end, at de 
maa behandles efter de almindelige Regler om Lodsedler i 
udenlandske Lotterier, saaledes at Falbydelsen af disse Do
kumenter saavel som Bessrgelsen af dermcd i Forbindelse 
staaende Forretninger i Henhold til Lov af 6. M arts 1869 
8 2 maa anfes forbudt under Boder fra 200 Kr. til 
2,000 Kr.

27. Kirke- og Undervisningsruin. Skr. (til Bi- 
floppen oder Sjcellands Stift) ang-, hvorvidt et 
ucegtc Barn kan dobcs med Faderms Fa-



milienav« som Fornavn «den dennes Sam- 27. 
tykke»).

I  et til Justitsministeriet indgivet og af samme hertil 
oversendt Andragende har N. N. besvceret stg over, at et af 
Ham med Pigen N. N. udenfor ALgtefkab avlet B arn  ved 
Daaben uden Hand Vidende og Villie har erholdt Hans Fa- 
milienavn som et blandt flere Fornavne.

Ester i Anledning heraf at have modtaget Deres Hsj- 
cervcerdigheds Erkloering af 17. d. M . flulde Ministeriet 
med Bemcerkning, at det i denne Forbindelse maa tillcegges 
mindre Betydning, at den paagceldende ikke Var opgivet som 
Barnefader, forinden Daaben fandt Sted, tjenstlig ytre, at 
man — i Modscetning til den ved Ministeriets Skrivelse 
af 22. Februar 1866 *) **) trufne Afgyrelse af et den 
Gang foreliggende lignende Tilfoelde, i hvilket der blev 
noegtet vedkommende Proest Tilladelse til uden den paagcel
dende Barnefaders Samtykke at dsbe et ucegte B arn  med 
dennes Tilnavn som Fornavn — maa ncere Betcenkelighed 
ved at udvide det i Kancelli-Cirkulcere af 4. Oktober 1828 
og Kancelli-Skrivelse 22. Oktober 1829 aä  4 a  og d inde- 
holdte Forbud mod, at et ucegte B aru uden Barnefaderens

Skr. eng. Navngivning. 2 5 9  1 8 9 6 .

*) Gejstlig Neflriptsamling.
I  Skr. 22. Februar 1866 udtalte Ministeriet — i 
Anledning af en Forespsrgsel fra en Sogneprcest, 
om det er tilladt ved Daaben at give ucegte Drenge- 
bgrn den udlagte Barnefaders Fornavne og Familie- 
navn til Fornavn, uden at Han har samtykket deri, 
og til Eksempel, naar Barnefaderen hedder Niels 
Kvist eller Jo nas Andersen, at kalde Barnet Niels 
Kvist Ssrensen eller Jo n as Andersen Sorensen, — 
at der ikke D im es at vcere noget imod, at Barnet 
opkaldes med den udlagte Barnefaders Fornavne, 
men at Ministeriet ikke fandt det tilstedeligt, at det 
uden Hans Samtykke opkaldes med Hans Tilnavn 
enten som Fornavn eller Tilnavn.



27. Samtykke erholder dennes Familienavn som T i l n a v n ,  til 
ogsaa at omfatte et Tilfcelde som det her omhandlede, da 
der ikke gennem en Benyttelse as Barnefaderens Familie
navn D nnes at kunne finde en saadan Udpegen af Barne
faderen Sted, som det ifolge Ordene i Kancelli-Skrivelse
22. Oktober 1829 er de paagceldeude Bestemmelsers For
maal at forhindre.

I  Overensstemmelse hermed har man ved Skrivelse af 
Dags Dato tilkendegivet Andrageren, at Ministeriet ikke kan 
anse den stedfundne Navngivelse af bemeldte B arn for ube- 
rettiget, hvorfor man ikke har set sig i S tand til at 
foretage videre i Sagen.

1 8 9 6 . 2 6 0  Slr. aiig. Jttdbcretlliug vm Strandlllgcr.

29. ^u § . Generaldirekt, for Skattev. Skr. (til Over- 
toldinspektoratet) ang., at der til Generaldirek- 
toratet bil voere at afgive Jndberetning oder 
enhver indtrcrffende Stranding eller Grundstsd- 
ning, ligegyldigt om Skibet er dansk eller 
fremmed *).

3 l. Kirke- og Undervisningsmin. Cirk. (til samt-
lige Skoledirektioner) ang. Fremme af ordnede 
Lege i Skolerne.

Under den vaagnende Erkendelse af den störe og af- 
gsrende Betydning, som LegemSyvelser have for Ungdom- 
mens sunde og harmonifle Udvikling, har Interessen for 
Barnets og den unge Mands og Kvindes Beflceftigelse med 
saadanne ordnede Lege, der navnlig krceve Hurtighed, Sm i- 
dighed og Kraft i Bevcegelsen, mer og mere gjort sig

*) Tidsflr. for Toldv. 1896.
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gceldende som en Sag, paa hvilken der fra Skolens og 31. ^ u § . 
Hjemmets Eide bsr lcegges den stprste Vcegt. M an har 
forstaaet, at disse Lege ved den kräftige Bevcegelse, hvori de 
scette Legemet uden ensidigt at lcegge Beslag paa enkelte 
Dele af dette, ere en saa naturlig og heldigt virkende Form 
for Legemsovelser, at de i saa Henseende, drevne paa rette 
Maade, staa oder en hvilken som helft anden sportsmcessig 
Jdrcet (Roning, Ridning, Cykling osv.), og fuldt ved Eiden 
af den mest rationell udviklede Gymnastik. M an har tillige 
indset, at de, samüdig med at flaffe den unge en velset og 
tillige sund og forfrifkende Underholdning i Hans Fritid, 
ere i hpj Grad udviklende for Hans Evne til hurtig at tage 
en Beslutning og med Energi at gennernfsre den, endvidere 
at de voekke en levende Fslelse hos Ham af et Ansvar ikke 
blot over for sig selv og den Stilling, Han efterhaanden 
maatte have tilkcempet sig blandt sine Kammerater, men 
navnlig over for dem, med hvem Han stal dele Sejren 
eller Nederlaget, og endelig at de skcerpe Hans S an s  for 
Samarbejdets praktifle Betydning og for Nsdvendigheden af 
i det givne Djeblik at kunne underordne sig en andens 
Villie, kort sagt, at disse Lege spille en Rolle ved Person- 
lighedens Udvikling, som maa vurderes meget hsjt. Hertil 
kommer endelig det rent negative, at Bestceftigelsen med 
Legene afholder Barnet fra Lediggang og dens hyppige 
Konsekvenser: Ulydighed og daarlige Paafund.

Medens den ordnede Leg saaledes udvikler Evner og 
Egenflaber hos den unge, som Gymnastikken ikke scerlig 
tager sig af, er der selvfplgelig paa den anden Eide Ud- 
viklingsforhold, paa hvilke denne sidste anderledes bestemt 
tager Sigte, navnlig den rationelle Jndpvelse af de enkelte 
Mufller og Nerver, den hurtige Efterkommelse af bestemte 
Ordrer fra Leereren osv. Overhovedet vil det ses, at Gym
nastikken og Legen ikke bpr trcede i Stedet for Hinanden, 
men supplere Hinanden.
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31. .̂NA. Ministeriet er paa det rene med, a t d e r h e r  i L a n d e t  
l a n g t f r a  g p r e S  t i l s t rcekke l i gt  t i l  a t  o r g a n i s e r e  
og s t o t t e  den h e r  o m h a n d l e d e  A r t  af  Le ge ms -  
0 v e l f e r ,  og at det navnlig altfor meget overlades til de 
nnges eget Initiativ  og gores afhcengigt af tilfceldig til- 
stedevcerende günstige Forhold, hvor meget eller hvor lidet 
der i saa Henseende scettes i Vcerk. Bestrcebelserne ere langt 
mere gaaede nd paa at fkaffe den voksne unge Mand Un- 
derholdning og Udvikling, og de have kun i ringe Grad hast 
Hensyn til Bornene, hvilket gcelder Hovedstaden faa vel som 
Kobstcederne og Landet.

Det bor her i forste Rcekke vcere Landcts Skolebe- 
styrelser, der tage denne Sag op ved hver indenfor sit Om- 
raade at scette den i Gang og ststte den nnder dens Ud- 
vikling. Hvad der da navnlig maa ssrges for, er en t i l  
s a a d a n n e  Lege e gn et  P l a d s ,  der er stör nok, og som 
er tilflrcrkkelig bekvemt beliggende. Undtagelsesvis vil vel 
Legepladsen ved den paagceldende Skole kunne gsre Fyldest 
i saa Henseende, men den vil som Regel vcere for lille, og 
der bsr da ved Skolebestyrelsens Foranstaltning skaffes en 
passende Plads. Derncest maa S k o l e n s  Lcerer  — ved 
stxlrre Skoler Gymnastiklcereren eller en anden dertil egnet 
Lcerer — t a g e  sig a f  Legene for dels at indvve dem 
med Eleverne, dels at spre Tilsyn med, at alt gaar til paa 
rette Maade nnder Udsvelsen, dels i det hele at sorge for 
en fast og blivende Ordning af Sagen.

Medens det vel vil vcere det almindelige og tillige det 
Mfkelige, at saadanne Lege afholdes som en frivillig Be-- 
flceftigelse uden for Skoletiden, vil der i og for sig intet 
vcere til Hinder for, at de delvis trcede i Stedet for den 
tvungne Gymnastikundervisning, enten som en kortere Af- 
brydelse i Gymnastiktimen eller — i Sommermaanederne - 
som rene Friluftsovelser i Stedet for Gymnastikken.



Med bisse Bemcerkninger flal Ministeriet herved anbe- 31. 
fale denne Sag  til Skoledirektionernes videre Forsorg, idet 
Bestyrelserne saavel for de offentlige soin for de private 
Skoler bedes gjorte bekendte med Jndholdet af ncervcerende 
Cirkulcere. — Ligesom man gör Regning paa, at der rundt 
i Landet vil blive taget fat paa denne vigtige Sag  med 
den störst mutige Interesse for Opgaven og i KonsekvenS 
deraf med den Offervillighed, der for de fleste Steders B e 
kommende vil vcere en Betingelse for, at der overhovedet 
udrettes noget vcesentligt i saa Henseende, saaledeS er M i
nisteriet ogsaa for fit Bekommende rede til at yde sin Bi- 
stand til Sagend Fremme, forelöbig bl. a. ved under de 
aarlige Feriekursus for Leerere at optage Kursus i orduede 
Lege, til hvilke Kursus der efter de gceldende Regler skal 
kunne ydes de enkelte Deltagere Stipendier. Om hvad der 
af Skolerne i Provstiet er foretaget i denne Sag, bedes for 
Fremtiden Oplysning meddelt i de aarlige Gymnastik- 
beretninger.

M an finder endelig Anledning til at henlede Opmcerk- 
somheden paa, at der i efterncevnte Böger gives Vejledning 
om forskellige af de paagceldende Lege:

Love f o r  Kricket  og F o d b o l d ,  udgivne af dansk 
Boldspilunion.

H a a n d b o g  i Kr icket ,  L a n g b o l d  og F o d b o l d  
ved B. Hoskier, 4. Oplag 1895, 50 Vre.

L awn  T e n n i s  ester det engelfle ved V. Hoskier, 2.
Oplag 1884, 25 Vre.

Illustreret J d r c e t s b o g  Nr.  3, B o l d s p i l ,  ved Kom
mandier Hansen, 1893, 3 Kr. 50 Vre.

G y m n a s t i k s y s t e m .  II. De  f r i e  V v e l s e r ,  ved 
Poul Petersen, 1895, 5 Kr.

Fc e l l e s l e ge  f o r  S k o l e r  efter L. M. Tjörngren 
ved I .  Reinhardt, 1882, 75 Vre.

Cirk. ang. vrdilcdc Lcgc i Skoternc. 2 6 8  1 8 9 6 .



31. D en  danske Bk»rnehave ved H. Bagger, 1891,
3 Kr.

I  vvrigt vil der af den for Tiden nedsatte Gymnastik
kommission blive udarbejdet en kort, samlet Fremstilling af 
de her omhandlede Lege, til hvis Udgivelse man agter at 
ssge den fornodne Bevilling, saaledes at den kan blive ud> 
delt til samtlige offentlige og private Skoler.

Det til Fordeling blandt Sogneraadene, Skolekom- 
missionerne og de Private Skoler fornsdne Antal Eksemplarer 
af ncervcerende Cirkulcere vil blive Direktionen tilstillet.

8. Ssxt. Justitsmin. Skr. (til Kjöbenhavns Magistrat) 
ang. den Bistaud, som H-rren skal yde Kjöben- 
havns Brandvcesen ved stvrre Jldebrande*).

At Krigsministeriet og Iustitsministeriet ere komne 
overens om, at den mellem disse Ministerier i 1891 trufne 
Overenskomst om de noermere Regler for den Bistand, som 
Heeren i Henhold til § 38 i Lov om Brandvcesenet i Kjö- 
benhavn af 15. M aj 1868 ved stprre Ildebrande samme- 
steds skal yde Brandvcesenet, cendreS saaledes, at Hcerens 
Forpligtelse til at stille 4 Asdelinger Pumpemandflab, hver 
bestaaende af 1 Underofficer og 10 Mand, bortfalder, hvor- 
imod dens Forpligtelse til at levere 4 bespcendte Fcerdsels- 
vogne med Kust bliver bestaaende, saaledes at disse Herester 
blive at levere til Befordring af det Sprpjtemandfkab, som 
Hceren efter bemeldte Overenskomst er pligtig at stille, det
undlader man ikke herved ..................... at meddele til be-
hagelig Efterretning, idet man efter den ved den cerede 
Magistrats ovenncevnte Skrivelse dertil givne Anledning til- 
fsjer, at der efter Justitsministeriets Formening tilkommer

1 8 9 6 . 2 6 4  Skr. nag. Btsland frei Hcerca til Kbhvn.s Brnndvtrscli.

") Utrykt.



de i Overenskomsten af 1891 omhandlede militcrrc Sprvjte- 8. 8ept. 
afdelinger som staaende nnder Brandvcesenets Kommando 
samme Ret som det egentlige Brandvcesen til i Jldebrands- 
tilfoelde at forlange Assistance af Private i Henhold til Lov 
15. M aj 1868 § 32.

Judenrigsmin. Cirk. (til samtligc Monstrings- 10. 8c>pt. 
bestyrerc) ang. Forhandlingen af Afregnings- 
böger m. m.

Til Efterretning for D 'H rr. MonstringSbcstyrere flulde 
man herved tjenstligst meddele, at Begceringer om de i In -  
denrigsministeriets Vejledning Nr. 270 af 29. December 
1892 Z 11 ommeldle Afregningsboger fra den 1. Oktober 
d. A. at regne ville vcere at rette til Universitetsboghandler 
Gad, Vimmelflaftet 32, Kjsbenhavn, L, hos hvem der 
ligeledes vil kunne erholdes Blankelter til Skibsbemandings- 
lister og til de i forncevnte Bejlednings § 3 omhandlede 
soerskilte Overenskomster.

Justitsmiu. Skr. (til Amtlnanden oder Aar- 10. 8ept. 
hus Amt) ang. Udredelsen af Udgifterne ved en 
Straffefanges Befordring fra Horsens til Kjsben- 
havn til Forhsrs Optagelse ttl Oplysning om 
Hans Forsörgelsessted. .

I  det med Hr. Kammerherrens paategnede Erklcering 
af 22. f. M. hertil indsendte Andragende har Byfogden i 
N. N. Ksbstad ved at meddele, at Kjsbenhavns Magistrat 
har begcert optaget Forhor over en i Horsens Straffeanstalt 
hensiddende Fange til Oplysning om dennes Forsorgelses- 
sted, men derefter har vcegret sig ved at refundere Rets^ 
betjentens Udla'g til Befordring af bemeldte Fange fra 

Syttcnde Hceftr. 12

Cirk. om Forhandlinq af Afregningsbsgcr. 2 6 5  1 8 9 6 .
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10. Lept. Slraffeanstalten til Netslokalet paa Raadhuset i bemeldte
Kybstad, begcert Iustitsministeriets Afgorelse af, om denne 
Vcegring er berettiget.

Foranlediget heraf stal man melde, at Iustitsministeriet 
med Dem er enigt i, at den ommeldte Udgift vil vcere at 
afholde efter Reglerne for Delinkventmnkostninger.

11. Skpt. Jndenrigsmin. Cirk. (til samtlige Aintmcend)
ang. Jndberetninger til Statens statistiske B u 
reau om Resultatet af de af Kommuualbestyrel- 
serne foranstaltede lokale Folketcellinger.

T il Brug ved forflellige Beregninger vedkommende 
Kommunernes Finansfoxhold og hygieinifle Forhold m. v. 
er det af Interesse at kende Folketallet i hver enkelt Kom
mune saa noje som muligt. Da der imidlertid knn afholdes 
officiel Folketcelling for helc Landet med 10 Aars Mellem-- 
rum, er det et ikke uvcesentligt Hjcrlpemiddel at erfare Ne- 
sultatet af deOpgsrelser af Folketallet, som foretages i mange 
Kommuner efter Kommunalbestyrelsernes eget In itiativ . 
Dette gcelder saavel, hvor Kommunerne en enkelt Gang lade 
afholde en egentlig lokal Folketcelling, som, hvor de aarlig 
optage hele Besoldungen paa Mandtalslister, ligesom endelig 
ogsaa, hvor knn en Del af Besoldungen, vel hyppigst den 
over 10 Aar, optages paa saadanne Lister, og det hele Folke- 
tal da udfindes ved et beregnet Tilslag i Henhold til det 
antagne Forhold mellem Personantallet nnder og over 
10 Aar.

M an skulde derfor paa dertil af S tatens statistiske 
Bureau given Anledning tjenstligst anmode D 'H rr. Amt- 
mcend om at ville paalcegge Kommunalbestyrelserne gennem 
Amtet til Statens statistifle Bureau at indsende Resultatet 
af de kommunale Opgprelser af Jndbyggerantallet saa ud- 
fprligt, som Materialet tillader det.
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For indevcerende Aar maatte det af D 'H rr. Amtmcend 11. 8ept. 
snarest muligt for Bureanet oplyses, hvornaar nogen Op- 
gyrelse af ovenncevnte Art sidst er foretagen og ined hvilket 
Resultat, medens i Fremtideu Meddelelse maa tilstilles 
Bureauet umiddelbart efter de paagceldende Opgörelsers 
Afslutning.

Kirke og Undervisningsnn«. Stadsoestelse af n . gspt. 
Bedtcrgt for Ledelsen af de Kellerfte Aandssvage- 
anstalter*)

Vedtcegten er saalydende:
1. Anstalternes Direktion bestaar af en Formand samt 

et lcege- og et skolekyndigt Medlem. S a a  loenge der er en 
enkelt Forstander for Anstalterne, er denne Formand. Blive 
flere Forstandere ansalte, vallger Ministeren for Kirke- og 
Undervisningsvcesenet en af diSse til Formand. Del lcrge- 
og det skolekyndige Medlem vcelges ligeledes af Ministeren.
Valgene goelde for 3 Aar ad Gangen. Forstanderen eller 
Forstanderne vcelges efter Indstilling af Direktionen af M i
nisteren og kunne afskediges af denne.

2. Direktionen har den overordnede Ledelse af Anstal- 
terne, hvis daglige Drift ledes af Forstanderen eller For
standerne i Henhold til Reglement og Aarsbudget, vedtagne 
af Direktionen efter Forslag af disse.

Med Hensyn til den Direktionen herefter tilkommende 
Myndighed fremhceves:

n) Direktionen anscetter og afskediger alle overordnede 
Funktioncerer: saaledes Lceger, Jnspektyrer, Jnspektricer, 
Plejemsdre, Oldfrue, Vaskeribestyrerinde, Dkonoma, Kontor- 
og Lcererpersonale (derunder ogsaa Haandvcerkslcerere), Over-

-) Gejstlig Neskriptsamling.



11. 8ept. gartner, Oversyrboder, Portner o. s. v. Det underordnede 
Opsynspersonale og Tyendet antages af Forstanderne.

d) Direktionen fastscetter Lonnings-, Pensiond-, Bespis- 
nings-, Undervisnings-, Arbejds- og Husordens Neglementer, 
samt Jnstrukser for det overordnede Personale.

e) Direktionen vedtager Aarsbudgettet og alle Bevil- 
linger udenfor bette. — Den afgiver ved hvert Kvartals 
Slu tn ing  en Negnflabs-Oversigt og senest 3 Maaneder efter 
FinansaaretS Udgang et suldstcendigt Aarsregnflab til Mi- 
nisteren, efter at Regnflabet forindcn er revideret og deci- 
deret ved Direktionens Foranstaltning.

ä) Direktionen afgor alle Säger vedrorende Kob eller 
Sa lg  af Anstalts-Ejendomme, Laan, Nybygninger, nye An- 
lceg; dog fordres til Afhcendelse af AnstalterneS nuvcerende 
Grunde og Bygninger, til Optagelse af Laan og til Udvi- 
delser, som krceve Nybygninger, MinisterenS Samtykke.

e) Direktionen bestemmer Optagelse af aandssvage for 
Indbetaling en Gang for alle eller for en Betaling, der er 
hojere eller lavere end den almindelig goeldende.

1) Maanedlige Kasse-Ekstrakter tilstilles alle Direktio
nens Medlemmer. Formanden besorger Eftersyn af Kasse- 
og Jnventariebeholdningerne under fit Ansvar. Optagelses- 
flemaerne cirkulere 1 Gang maanedlig mellem Direktionens 
Medlemmer.

3. De Direkttonen underlagte Säger behandles ved 
Cirkulation eller i Moder, der afholdes saa oste fornodent 
gores, dog mindst 1 Gang maanedlig. Moderne indkaldes 
af Formanden, men kunne ogsaa foranlediges sammeukaldte 
af de andre Medlemmer. Over Forhandlingerne paa M o
derne og de der tagne Beslutninger fores Protokol, der 
underflrives af alle Medlemmer.

4. Sagerne afgores ved Afstemning, ved hvilken hvert 
Medlem har 1 Stemme og simpel Stemmeflerhed gor Ud- 
flaget. Formanden kan forlange den faldne Afstemning be-

1 8 9 6 . 2 6 8  Vedt. for de Kcllerske Aandssvageanstaltcr.
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krceftet i 2 umiddelbarl paa Hinanden folgende M aaneds-11. 8ept. 
moder. E r kun Formanden og et af de andre Medlemmer 
tilstede og Sagens Afgorelse ikke kan opscetteS til et senere 
Mode, trceves Enstemmighed. S taa  i en Sag  alle 3 Stem 
mer imod hiiranden, maa Afgorelse sie ved Lodtrcekning etter 
Indstilling til Ministeriet.

5. Formanden alene har den udovende Myndighed 
sor de af Direktionen vedtagne Bestutninger; de 2 andre 
Medleinmer have Tilsyusret Paa alle Punkter. P aa  Direk- 
tionens Vegne ekspederer Formanden alle den daglige For- 
retningsgang vedrorende Skrivelser, for saa vidt disse ere i 
Overensstemmelse med det af Direktionen en Gang ved
tagne.

Bekendtgorelse ang. Bestcmmelser om A fh o l-14. Sext. 
Velsen af Prover for Kedelpassere for Kedler p a a ^ -  
Landjorden. (Justitsmin)

Indm . Sam l. 591.

Jndenrigsmin. Skr. (til Amtmanden oder 14. 8«pt. 
Thisted Amt) ang., om Lotten om Landkommn- 
nernes Styrelse af 6. J u li  18 6 7 hjemler Amts 
raadet Bemyndigelse til at give Sogneraadene 
Paaloeg om Jndsendelse af en Kassebog til 
Autorisation.

. . . at, da det ifolge den ncevnte Lovs Bestemmelser, 
jfr. §K 15, 34 og 47, paahviler AmtSraadet at fore Tilsyn 
med Sogneraadenes Bestyrelse af Kommunernes Anliggender 
og derunder at Paase, at disses Regnflabsvcesen foreS med 
Jagttagelse af behorig Orden og Benyttelse af de fornodne 
Regnflabsboger, jfr. Lovens § 12, maa man holde for, at

12*



1 8 0 6 .  2 7 0 Lilla'sj til Negutativ sov Politi.

14. 8ext. det ommeldte Paalceg ligger iudenfor Amtsraadets Be-
fisjelse.

in. Tillcrg til Regulativ, sor Kjobenhavus Politis
Jndretning og Bestyrelse af 12. J u n i 1863 rned 
tilhjSrende Tillcrg af 9. M arts 1877. (Justits- 
ministeriet.)

Der anscettes en Fcongselsloege for samtlige rjobenhavnske 
Famgsler. Han lonnes med 2,400 Kr. aarligt, fügende 
hvert tredie Aar med 200 Kr. iudül 6,400 Kr., desuden til- 
la'gges der Ham aarligt i Befordringsgodtgorelse 200 Kr.

Der anscettes en Politilcege, som lonnes med 1,600 Kr. 
aarligt; desuden tillcrgges der Ham 300 Kr. aarligt i Be
fordringsgodtgorelse.

For de tvende Lcegers Auscrttelse og Affkedigelse galde 
Bestemmelserne for Politiets Lceger efter Negulativet af 12. 
Ju n i 1863 §§ 6 og 15.

De tvende Lcrger erholde Pensionsret ester 15) Aars 
Forlob.

§ 2, forste Punktum, og Z 3, forste Punktum, i Ne- 
gulativtillcrget af 9. M arts 1877 bortfalde.

15. 8ex t. Tillleg til Jnstruksen for det udövende Politi
i Kjöbenhavn. (Justitsministeriet.)

1 i Tillcegget af 9. M arts 1877 til Jnstrulsen for 
det udövende Poliü  i Kjobenhavu af 7. Ju n i 1869 angaa- 
ende Politiets Lcrger sorandres saaledes:

„Fcrngselslcrgeu stak overtage Lcrgetilsynet med samt- 
lige Arrcstanter og auholdte i alle Stadens Fcengsler, 
derunder ogsaa deres Behandling paa Foengslernes Syge- 
Hufe. Han flal afgive de Erklceringer til Brug for 
Politiet og Retterrie, som maatte affordres Ham om Arre-



stanternes Helbredsfe-rhold, derunder ogsaa angaaende S trass 15. 8e^t. 
Eksek'ution. Han forer Tilsyn med de sanitoere Forhold i 
Fcengslerne og er overhovedet pligtig til at paatage sig 
cnhoer loegelig Virksomhed, Foengslerue og Arrestanterne 
dedrsreude, som af Hans foresatte maatte blive Paalagt 
Ham.

Politiloegen paahviler: Undersögelse af det Mandstab, 
der sxlger Anscettclse i Polititjenesten (Regulativets § 7, 2); 
Lcegetilsynet med Politistyrkens Overbetjente og Betjente 
(efter Politiregulativets § 9, sidste Stykke); alle övrige Po- 
litiet vedkommende Lcegefonetniuger, der ikke efter de gcel- 
dende Bestemmelser henhdre under Retslcrgens, S tads- 
lcogens, Fceugselsloegeus eller de visiterende Lcegers Om-- 
raade.

Foengselslcegen og Politilcegeu staa umiddelbart under 
Politidirektgren, nien skulle paa bedste Maade sanwirke med 
de Embedsmcend, der forestaa de Forretningsgrene, under 
hvilke de ovenfor ncevute Leegeforretninger henhsre".

Kirke- og Undervisniugsmiu. Skr. ( t il B i - 1«. 8vpt. 
floppen olier S jce llands S t if t )  ang. Skristemaal 
og M ergaug i Forbindelse med Gndstjenester, 
der afholdes Sondag Eftermiddag").

I  et med Deres Hpjcervcerdigheds behagelige Skrivelse 
af 8. d. M. modtaget Andragende har Provsten for N. N.
Provsti forespurgt, om den ved kgl. Resolution af 24. Ju n i 
1895, jfr. Ministeriets Cirkulcrre af 3. Ju li  s. A., givue 
Lilladelse for alle Sogneprwster og residerende Kapellauer 
til at holde Skristemaal og M ergaug med Prcedikeu ogsaa 
ved Sidstgndstjeuesten i deres Kirker tillige omfatter Til-

Skr. cing. Skristemaal oq Altergauq. 2 7 1  1 8 0 6 .

") Gejstlig Neskriptsamling.



16. Lept. ladelse til at holde Skristemaal og Altergang ved Afteu-
gudstjenesten i de Kirker, hvor der om Spndagen holdes 
tre Gudstjenester, nemlig Höjmesse, Aftensang og Aften- 
gudstjeneste.

I  Anledning heraf flulde Ministeriet tjenstlig melde til 
behagelig Esterretning og videre Bekendtgi-relse, at der ved 
den ommeldte kgl. Resolution maa antages at vceregivet 
Tilladelse til Afholdelse af Skristemaal og Altergang i For- 
bindelse ined alle egentlige Gudstjenester, der afholdes Ssndag 
Eftermiddag.

17. 8ept. Lkirke- og Undervlsningsmin. Skr. (til Direk
toren for de kongelige Dodstummeinstitutter) ang. 
Helbredelseskursus sor stammende*).

Ved behagelig Skrivelse af 23. f. M. er den under 
Hr. Gehejmeetatsraadens Forscede nedsatte Kommission, som 
fprer Tilsyn med de ved det kgl. Dpvstummeinstitut i Kjxl- 
benhavn oprettede Helbredelseskursus for stammende, frem- 
kommen med Jndstilling om, at de ncevnte Kursus, der 
ifplge den ved Ministeriets Skrivelse af 21. Oktober f. A. 
billigede P lan  forelobig flulde afholdes i et Tidsrum af 1 
Aar, maa blive fortsatte fra 1. Ostober d. A. i Overens- 
stemmelse med bemeldte Plan.

I  denne Anledning undlader Ministeriet ikke tjenstlig 
at meddele Dem til behagelig Esterretning og videre For- 
anstaltning, at man herved bifalder, at de paagceldende 
Kursus fortscettes indtil videre efter de hidtil gceldende 
Regler**).

1 8 9 6 . 2 7 2  Skr. ang. HelbredclscSknrsus for stammende.

Gejstlig Reflriptsamling.
Jfplge den som ovenncrvnt sastsatte Plan bestaar Ti l -  
s y n s k o m m i s s i o n e n  for S tatens Helbredelseskursus 
sor stammende af Direktoren for de kgl. Dsvstumme-



Jnstitsmin. Skr. (til Amtmanden oder K jo-17. 8s,it. 
benhavns Amt) ang. Bestcmmelseu af Bygnings- 
hojden i Henhold til K 1 7  i  Bekendtgörelse om 
Bygningslov for Frederiksberg af 19. A pril 1890.

I  det med Hr. Kammerherrens paategnede Erklcering 
af 29. f. M. hertil indsendte Andragende har Arkitekt N. N. 
for Tsmmermester N. N., der paa den Ham tilhsrende 
Ejendom paa Hjsrnet af N. N. Vej og N. N. Alle paa 
Frederiksberg agter at opfgre en Bygning med begge Fa^ader 
i samme Hsjde, i Anledning af, at de tvende Veje have 
forskellig Terrainhyjde, forespurgt, fra hvilket Punkt den 
ncevnte Bygnings Hsjde skal regnes.

Foranlediget heraf flal man melde, at Iustitsministeriet 
med Dem er enigt i, at bemeldte Bygnings Höjde i Over-

Skr. ang. Bygningslovcn for Frcdcriksberg. 2 7 3  1 8 9 6 .

institutter som Formand, Forstanderen for det kgl. Döv- 
stummeinstitut i Kjsbenhavn og en af Ministeriet dertil 
udset Lcege; som saadan er v r .  meä. Holger Mygind 
beflikket. Det er overladt til Tilsynskommissionen at 
at tage Bestemmelse om det Antal af Kursus, der flal 
afholdes, samt at antage en Leerer til at undervisc de 
stammende i vcesentlig Overensstemmelse med den af 
Hr. L6on Berquand her i Landet foreviste Metode. 
Hvert Kursus omfatter hsjst 10 Deltagere og varer i 
20 Dage samt efterfölges i den ncermeste Tid af en- 
kelte Repetitionstimer. Undervisningen foregaar paa 
Dklvstnmmeinstituttet i Kjöbenhavn, i hvilket Institut 
de stammende tillige interneres i de 20 Dage, et Kursus 
varer. Udgifterne ved Jnterneringen afholdes afJnsti- 
tuttet; de gvrige Udgifter ved Undervisningen dcrkkeS 
af Elevernes Kontingenter og ved en paa Lov om Til- 
lcegsbevilling for 1895— 90 optagcn aarlig Bevilling 
af 600 Kr. til gratis Helbredelseskursus for ubemidlede 
Clever. — Ved Skr. 4. December s. A. bifaldt Ministeriet, 
at Kontingentet for betalende Patienter paa didse Kursus 
for Fremüden opkrceves med henholdsvis 25 Kr. eller 
12 Kr. efter vedkommendeS Betalingsevne.



17. 8apt. ensstemmelse med Z 17, I. Stykke, in ünn af Bygningslov
for FrederikSbcrg as 19. April 1890*) maci repncs sra Hjornet 
as de oveimcevnte Beje.

18. 8ept. Justitsmin. Skr. (til Overprcesidenten i Kjv-
benhavn) ang. et Andrageude fra en Enke om 
Tilladelse til at indgaa nyt Mgteskab, uanse: at 
der fra hendrs LEgtefcrlles Dod ikke er forlsbet 
de» i Forordningen af 30. A pril 18 24  H 3  
Nr. 5 foreskrevue Tid.

. . . at Ministeriet savner Hjemmel til at meddcle den 
saaledes ansegtc Dispensation.

22. 8opt. Generaldirekt, for Skattev. Skr., hvori samme 
—  foranlediget vcd en Antegnelsespost t i l  et 
P rov ins-To ldregnskab, hvori Var fremsat B c -  
mcerkning vm, at Diäter til Toldopsynet for as- 
holdt Nattevagt vcd et i To ldd istriktet henlig- 
gende S k ib  vare bcregncdc med 4 K r. Pr. N a t 
i S ied e t for efter Bestemmelsen i  To ld fo ro rd - 
ningcn Z 390 med 64 S r .  —  resolvcrer, at B e 
stemmelsen i To ld fo ro rdn ingens 8 390, der kun 
sastscetter Dioeter fo r Sk ib sm aa ling  og Lossen og 
Laden, men ilke fo r andre Opsynsforretn inger 
udenfor Toldstederne, ikke kan givcs Anvendelse 
paa Nattcvagtholdspenge, der i  Modscetning t i l  
Diceter alene havc et adm in istrativt G rund lag , 
eftersom den hele Vag tho lds in stitu tion  er ukendt 
i Lovg ivn ingen, og at man efter Omstcendig-

") >: Bekendtgprelse as 19. April 1890 om Bygningslov 
for Frederiksberg af 11. s. M.



hedcrne cipproberer den stete Beregning, der er 22. 8spt, 
i Overensstelimielsc med de . . . ginne Bestem
melser om Vaq thv ld  i Sk ibe ved selvc T o ld - 
slederne*).

Anordu. om Berikyndigelse for Guvemementet W. Skxt. 
for de danst-vestindiskc Der ü l c>t auvendc indtil 
L  28 ,000 af St. Croix Jmmigrationsfonds 
M idler til Forstroekninger til Jordejere Paa St.
Croix til Bedligeholdelse af Snkkerrorsdyrkningen. 
(Finansministcrict.)

Paa Finansministeriets derom nedlagte allerunderd anigste 
Forestilling har det behaget Hans Majesrcet Köngen ved 
allerhojeste Resolution af 25. September 1896 allernaadigst 
at stadfcrste folgende af Kolonialraadet for S t. Croix ved 3. 
Behandling den 27. Ju li  1896 vedtagne Anordning om 
Bemyndigelse for Gouvernementet for de dansk-vestindiske 
D er ü l at anvende indtil 8 28,000 af S t  Croix Jm m igra
tionsfonds Midler til Forstrallninger til Jordejere paa S t.
Croix til Vedligeholdelse af Sukkerrorsdhrkningen.

Gonvernementet for de dansk-vestindiske Der bemyndiges 
til i Tidsrnmmet sra 1. August indül 31. Oktober 1896 
at anvende indtil Z 8,000 af S t. Croix Jmmigrationsfonds 
Midler til at yde Jordejere paa S t. Croix Forstrcekninger 
til Vedligeholdelse af Sukkerrsrsdyrkningen mod den ved 
Plakaten af 14. M aj 1823, kfr. Anordningerne af 21. Ju n i 
1849 og 16. Februar 1878, hjemlede Fortrinsret i Höften 
og om fornodent mod saadan anden Sikkerhedsstillelse fra 
de paagceldendc Laantagere, som under de forhaandenvcerende 
Forhold maatte anses syldestgorende, under Jagttagelse af

An. ang. 7v^rstrcvNlinger til Snkkcrrordyrkn. 2 7 5  1 8 9 6 .

Tidssir. for Toldv. 1896.



Lkr. ang. Ilandstigning nf Persuncr.

25. 8ept. de af Gouvernementet, efter da forudgaaet Overvejelse med 
Kolonialraadet, under 22. Ju li 1895 givne ncermere dtegler 
vedkommende Forstrcekninger i Henhold til den af Köngen 
under 20. September 1895 stadfcvstede forelßbige Anordning 
af 22. Ju l i  1895, samt til i Tidsrummet fra 1. November 
1896 indtil 31. M arls 1897 yderligere at anvende indtil 
8 20,000 af samme Fonds Midler i samme Djemed og 
mod samme Sikkerhed, under Jagttagelse af de af Gouver- 
nementet efter da forndgaaet Overvejelse med Kolonialraadet 
ander 2. November 1891 givne ncermere Regler vedkom
mende Forstrcekninger i Heuhold til den af Köngen under 
19. Februar 1892 stadfcestede foretobige Anordning af 2. 
November 1891.

25. Sept. Gencraldirekt. for Skattev. Skr., hvori samme
— i A nledning af en Foresporgsel fra et T o ld -  
kammer oin, hvorvidt eu for T oldopfynet uan- 
meldt Jlandstigniug af Personer fra Skibe, der 
ere ankomne fra Udlandet og opankrede under 
Kysterne, medförer B ode efter Frdg. 1. F ebruar  
1797 15, uanset at Sklbet forinden er for-
seglet af Krydstoldocescnet, —  meddeler, at T o ld -  
forordningens 8 15 ikke finder Anvendelse i dettc 
Tilfcelde*).

2 6 . Sept. Bekendtgürelse om Bedtagelsen af forskellige
Wndringer i  Overenskomsten af 27. November 
1891 om Postforbindelsen mellem Danmark og 
Sverige. (G eneraldirektoratet for P ost- og B e -  
fordringsvccsenet.)

1 8 9 5 . 2 7 6

*) Tidöstr. for Toldv. 1896.



Mellem Gencraldirektoratet for Post- og Befordrings- 26. 8ept. 
vcesenet og den kongelige svenske Generalpoststyrelse er der 
vedtaget folgende M ndringer i Overendkomsten af 27. No
vember 1891 om Postforbindelsen mellem Danmark og 
Sverige.

Overenskomstens Art. 8 §§ 1 og 2 og Art. 13 tz 1 
gives folgende Affattelse:

Art. 8.
P  akkepoft  p or  to.

1. Portoen for mellemrigske Pakkepostforsendelser fast- 
scettes saaledes:
for Pakker, hvis Vcegt ikke overstiger 11/2 Kilo gram, 30 Vre 

pr. 1/2 Kilogram eller Del deraf;
— — af Vcegt over l l /2 Kilogram, men ikke over 5

Kilogram, 1 Krone 20 Vre Pr. Pakke;
— — af storre Vsogt 165 V re for de forste 51/2 Kilo
gram og derefter 15 V re for hvert overfkydende 1/2 Kilogram 
eller Del deraf.

2. Portoen deles saaledes, at Sverige oppebcerer: 
for Pakker, hvis Vcegt ikke overstiger I I /2 Kilogram, 22 Vre

pr. 1/-, Kilogram eller Del deraf;
— — hvis Vcegt overstiger I.1/2 Kilogram, men ikke 5

Kilogram, 88 Vre pr. Pakke;
— — af storre Vcegt 125 V re for de forste 51/2 Kilo

gram og derefter 12 Vre for hvert overfkydende 
r/2 Kilogram eller Del deraf; 

og at Danmark oppebcerer:
for Pakker, hvis Vcegt ikke overstiger I I /2 Kilogram, 8 Vre 

pr. 1/2 Kilogram eller Del deraf;
— — hvis Vcegt overstiger I I /2, men ikke 5 Kilogram,

32 V re Pr. Pakke;
— — af storre Vcegt, 40 Vre for de forste 51/2 Kilo
gram og derefter 3 Vre for hvert overfkydende 1/2 Kilogram 
eller Del deraf.

V. om Ppstfvlt'indelsell med Sveri^. 2 7 7  1 8 9 5 .



1 8 9 6 . 2 7 8 V. om Postforbiiidelsen med Svcri^.

26. 8ept.

Art. 13.
T r a n s i t  af Pak ke po st .

1. For Pakker uden angiven Vcerdi, som befordres 
stykkevis i Transit geunem Svenge fra Danmark til Norge, 
udgor den det svenste Postvcesen tilkommende Transit- 
afgift:
sor Pakker, hvis Vcegt ikke overstiger 1i/o Kilogram, lO Dre 

Pr. ^ 2  Kilogram eller Del deraf;
— — af Vcegt oder 11/2, men ikke over 5 Kilogram,

36 O re  Pr. Pakte;
— — af over 5 Kilograms Vcegt, 52 V re for de 
forste 51/2 Kilogram og derefter 5 Vre for hvert overskydende 
1/2 Kilogram eller Del deraf.

For voluminöse Pakker foroges den ovenfor sastsatte 
Transitgodtgorelse for Pakker af Vcegt over 11/2, men ikke 
over 5 Kilogram, med 40 pCt. og for alle andre Pakker 
med 50 pCt. .

Sker Transitbefordringen af Pakker i lukket Post, stal 
Transitafgiften udgore 5 Vre Pr. ^/2 Kilogram af Forsen-- 
delsernes samlede Vcegt.

Hvilket herved, efter at foranncevnte ALndringer ere 
approberede af Jndenrigsministerict, bringes til almindelig 
Kundskab med T ilfo je n d e , at ALndbingerne have Gyl'oighed 
fra den 1. Oktober 1896 at regne.

26. 8 <>pt. Bekendtgvrelse om Bedtagclsen a f  sorskellige 
Wndringer i Ovcrenskomsten as 27. November



V. oin Postforbindc'/lsl'n med Norqe. 2 7 9  1 8 9 6 .

1891 om Postforbindclsen mellein Danmark og26 Sext. 
Norge. (Gcneraldn'ektoratet for P o st-  og B e -  
fordrm gsvcesenet.)

Ntellem Geueraldirektoratet for Post- og Befordrings- 
vcesenet og den kongelige norske Negeringd Departement for 
det Jndre, Poststyrelsen, er der vedtaget folgende ALndringer 
i Overenskomsten af 27. November 1891 om Postforbin- 
delseu mellem Danmark og Norge.
Art. 8 (Pakkepostporto) AZ 1 og 2 gives folgende Affattelse:

1. Portoen for mellemrigske Pakkepostforsendelser fast- 
scettes saaledes:

a) For Pakker, hvis Vcegt overstiger li/o  Kilogram 
men ikke 5 Kilogram, for saa vidt Befordringen paa For- 
langende fler med de under Art. 1 Litr. 1i omhandlede Damp- 
skibe, 90 Vre Pr. Pakte;

d) I  alle andre Tilfcelde:
for Pakker, hvis Vcegt ikke overstiger 1^/2 Kilogram, 30 Vre 

Pr. 1/2 Kilogram eller Del deraf;
— — af Vcegt over 11/2 Kilogram, men ikke over 5-

Kilogram, 120 Vre Pr. Pakte;
— — af storre Vcegt 165 V re for de forste 51/2  Ki

logram og derefter 15 Vre for hvert overfkydende 
1/2 Kilogram eller Del deraf.

2. Portoen deles saaledes:
a) Ved Befordringen i Enkelttransit over Sverige oppe- 

bceres:
for Pakker, hvis Vcegt ikke overstiger 1^/2 Kilogram, af Dan

mark 8 Vre, af Sverige 10 Vre, af Norge 
12 Vre Pr. 1/2 Kilogram eller Del deraf;

— -  - hvis Vcegt overstiger 11/2, men ikke 5 Kilogram,
af Danmark 32 Vre, af Sverige 36 Vre, af 
Norge 5)2 Vre Pr. Pakte;



26. 8ei)t. for Pakker as storre Vcegt, af Danmark 40 Vre, as Sverige 
52 Vre, af Norge 73 V re for de forste 5i/? 
Kilogram med et Tillceg af henholdsvis 3, 5 og 
7 V re  for hvert yderligere halve Kilogram eller 
Del deraf.

ir) Ved Befordring i lukket Transit over Sverige til- 
falder der Afsendelseslandet, som har at betale Transitgodt- 
gorelsen, foruden den det ester ovenstaaende tilkommende 
Portoandel, ogsaa den Andel, der ovenfor er anfort som til- 
faldende Sverige.

e) Ved den direkte Befordring oppebceres: 
for Pakker, hvis Voegl ikke overstiger H '2 Kilogram, af Dan- 

mark 8 Vre, af Norge 22 Vre Pr. 1/2 Kilogram 
eller Del deraf;

— — hvis Vcegt overstiger 11/2 Kilogram, men ikke 5
Kilogram, af Danmark 32 Vre, af Norge 58 Vre 
pr. Pakke;

— — af storre Vcegt end 5 Kilogram, af Danmark
40 Vre og af Norge 125 Vre for de forste 
5^/2 Kilogram med Tillceg af henholdsvis 3 og 
12 Vre for hvert halve Kilogram eller Del 
deraf ndover 51/2 Kilogram.

1 8 9 6 . 2 8 0  Skr. ailg. Kommulütetsstipendier.

Hvilket herved bringes til almindelig Knndskab med 
Tilsojende, at M ndringerne have Gyldighed fra den 1. Ok
tober 1896.

30. 8ept. Kirke- og Uudervisningsmin. Skr. (til Regens
Protisten) ang., hvorvidt Alumner i det grvn- 
landfle Seminarium kunne beholde de dem tillagte 
Kommunitetsstipendier, efterat de have taget Em- 
bedseksamen*)

-) Gejstlig Restriptsanlling.



Skr. Bürden n§. 281 1896.

I  Anledning af det af Hr. Professoren i Deres Egen- 30. 8ept. 
stab af Regensprovst hertil indsendte Andragendc, hvori De 
nuder Henvisning til, at Alumnns i det gronlandfle Semi- 
narium 9t. N. i Sommer har taget teologist Embedseksamen, 
foresporger, om saadanne Alumner kunne beholde de dem 
tillagte KommnnitetSstipendier, ester at de have taget Embeds- 
eksamen, stnlde Ministeriet tjenstlig meddele Dem til beha- 
gelig Efterretning, at det ovenncevnte Sporgsmaal maa be- 
svares bekrceftende, idet man ikke flal undlade at tilfoje, at 
Alumnuspladserne i det grpnlandste Seminarinm oprindelig 
ncermest ere bestemte for teologifle Kandidater og egentlig 
kun i Mangel af saadanne have vceret givne til teologiste 
Studerende.

Justitsmin. Skr. (til Amtm aildcn oder S b cn d - 1- Oirt. 
borg Am t) «mg., hvorvidt et Pant, bestaaende af 
to soerskilt skyldsatte Ejendomme af samlet Hart
korn oder, men hver for sig under 1 Td. Hart
korn, lmrdc vnrderes ester Reglerne for Ejendomme 
med et Tilliggende af ikke under 1 Td. Hartkorn, 
eller ester Reglerne for Ejendomme af ringere 
Storrelse.

. . . at JustitSministeriet, navnlig ogsaa under Hensyn 
til den for Vurdermg af Landejendomme vcd Jnstruks for 
BnrderingSmcend af 23. August 1869 Z 7 anviste Frem- 
gangsmaade holder for, at flere Matrikulnumre, forsaavidt 
de höre under een Bedrift, i denne Henseende maa betragtes 
som een Ejendom.

Justitsmin. Skr. (til Amtmiindcn ovcr Ribe 3. Ol-t. 
A m t) ang. Udstykningsresolutioners Betydning



3 OKt. j Henseende til Bygningslovens Bestemmelser om 
Forholdet mellem bebygget og ubebygget Areal.

..............— med Hensyn Lil ei Tilfcrlde, i hvilket der
af Indenrigsministeriet i sin Tid Var meddelt Approbation 
paa Udstykning af en Kobstadgrund med Forbehold af, at 
Approbationen forblev uden Indflydclse paa Sporgsmaalet 
om, hvor vidt Udstykningen knnde efsektneres af Hensyn til 
Bygningsloven, og i hvilket Kobstadens Bygningskommis- 
sion ved Behandlingen af cn senere BygningSsag for en af 
de ved Udstykningen fremkomne Parceller havde vist sig at 
vcere ubekeudt med den stedfundue Udstykning, ved hvilkcn 
et imod Bygningslovens Z 21 stridende Forhold imelleln 
bebygget og ubebygget Areal var fremkommet, udtales, 
a t  Udstykningsresolntioner, indeholdende det ommeldte For
behold, af Politimesteren bor kommuniceres Bygningskom- 
missionen, for saa vidt Han da ikke foretrcekker selv i det 
givne Tilfcrlde at forstaffe sig Bished om, hvor vidt Forbc- 
holdet er stet Fyldest, a t Bygningskommissionens Pligt til 
efter Modtagelsen af Kommunikationen af en Resolution af 
den omhandlede Art at have Tilsyn med, at Reglerne i 
Bygningslovens 21 ikke ere overtraadte, folger af sannne 
Lovs ß 33, samt a t  Bygningslovens tz 21 in Une maa 
anses overtraadt af vedkommende private, saa snart Han 
uden at erhverve Dispensation fra ncevnte Lovbestemmelse 
igennem en Udstykning forstaffer sig Io rd  frastilt Ejen- 
dommen, saaledes at dennes ubebyggede Areal derefter er 
utilstrcvkkeligt, nanset, om nogen af Parcellerne endnn er af- 
hcendet af Ham, — hvorfor der, saafremt Andragende om 
den i Anledning af Udstykningen fornodne Dispensation fra 
ovenncevnte Lovbestemmelse ikke inden en Passende kort Frist 
fremkom, vilde vcere at göre Ansvar gceldende imod den ekler 
de for den begaaede Lovovertrcedetse ansvarlige.

1896. 282 2kl.. anq. NdstylniugSrcsotutli.nn'r.



2tr. auq. Tcivlepensic. 283

Kirke-og Undervisningsmin- Skr. (til Biskoppen 
ober Sjcellcm ds S t i f t )  ang. Sogneprcrstens Rcgn- 
skabsafiaggelse for de af Ham i Henhold til Kan- 
cellicirkulcrre as 17. November 18 35 oppebaarnc 
Tavlepenge*).

I  behagelig Skrivelse af 12. Augnst d. A. har Ministeriet 
modtaget Deres Hsjcervcerdigheds Utringer i Anledning af, 
at der af N. N. Amtsraad er rejst Spsrgsm aal om, hvor- 
vidt det er berettiget, at Sogneprcest for N. N. Menigheder 
N. N. har ncvgtet at indgive Negnflab for Anvendelsen af 
de af Ham i Henhold til Kanc. Cirk. 17. November 1835 
oppebaarne Tavlepenge fra N. N. Kirker til Revision og 
Decision sammen med Kommunens Regnskaber.

I  Anledning heraf flulde Ministeriet tjenstlig anmode 
Dem om at ville tilkendegive Sogneprcest N. N., at omend 
det i Henhold til kongelig Resolution af 11. November 1835, 
jsr. Kanc. Cirk. af 17. s. M.,*'*) er overladt til vedkommende 
Sognepreest selv efter bedste Skvnnende at uddele blandt 
Sognets Konfirmander de Ny Testamenter, der ere anskaffede 
for de ved de der ommeldte Tavler indsamlede frivillige 
Bidrag, maatte dog den i den nccvnte kgl. Nesol. indeholdte

*) Gejstlig Restriptsanüing.
Ved kgl. Nesol 11. November 1835, bekendtgjort ved 
Kanc. Cirk. 17. s. M., tilladeS det, at der overalt i Landet 
paa Store Bededag og Allehelgensdag maa ombceres 
Tavler til Jndsamling af frivillige Bidrag til Anskaffelse 
af Nye Testameuter, hvilke vedkommende Prcest efter 
bedste SkjSnnende bvr uddele blandt Sognets Konfir
mander, saaledes at der ikke blot tages Hensyn tilB v r- 
nenes trcengende Forfatning, men ogsaa vcesentligen til 
deres udviste M d  og gode Forhold; hvorhoß det tillige 
bestemmes, at de indkommende Bidrag stulle, indtil de 
kunne anvendes efter deres Bestemmelse, tages ül Jnd- 
tcvgt i vedkommende Skolekasse.

1896. 

7. Okt.



7. Okt. Slutningsbestemmelse om, at de indkonme Bidrag, indtil de 
künde anvendes efter deres Bestemmelse, sknlde tages til 
Jndtcegt i vedkommende Skolekasse, uaturligt v^re atforstaa 
saaledes, at der vilde vcere at aflcegge Regnskab for Anven- 
delsen af disse Midler sammen med Negnsiabet for Skole- 
kassen. Det maa uu anses for at vcere en Fvlge heraf, at 
dette Regnskab, hvor Skolekasserne ere nedlagte og der for 
disseö hidtidige Jndtcegter aflcegges Regnskab i Forbindelse 
med Neguflabet for Kommunens almindelige Jndtcegter, 
kommer til at fvlge det sidstncevnte Negnftab, og man maa 
i hvert Fald finde, at Sogneprcesten ikte bxlr vcegre sig 
herved, hvor denne Fremgangsmaade hidtil har vceret 
i Brug.

Med Hensyn til, hvad det omhandlede Regnskab bvr 
indeholde, bemankes derhos, at man vil finde det tilstroekkeligt, 
at der gennem samme gives Oplysning om, hvad Kollekten 
har indbragt, samt hvilke og hvormange Bpger der er ind- 
ksbt og hvad dertil er medgaaet, hvorimod det maa vcere 
Negnfkabet uvedkommende, hvorledes Sogneprcesten har for
delt Bogerne.

1 8 9 6 . 2 8 4  Skr. nng Net trl StNg as Steil fra Stranden.

7. Olrt. Landbrugsmin Skr. (til Generaldirektoratet 
for Skattevcrsenet) ang. en Ejers Ret til at bort- 
s-rlge Sten fra den Del af Hans Ejendom, paa 
hvilke» Han har Strandsyn*).

Ved at indberette, at KrydStoldassistenten paa Stationen 
„VeisnceS Bugt" har bragt i Erfaring, at flere Landejen- 
domSbesiddere paa Langeland, fom have Strandsyn paa deres

*) Tidsstr-. f. Toldv. 1896.



Skr. cmg. undvegiies Lovovertrcedelscr. 2 8 5  1 8 9 6 .

Ejendomme, agte at scelge et storre Parti Singels^) til 7. Okt. 
Udforsel til Tydflland, har Krydstoldinspektoratet i Skrivelse 
til Generaldirektoratet forespurgt, hvorvidt dct er lovligt, at 
en Ejer scelger Singels fra den Del af sin Ejendom, paa 
hvilken Han har Strandsyn, samt om en Ejer fra et Strand- 
synsterritorinm man scelge G rus, Sten, Singels, taget 
saavel indenfor som udenfor den daglige Bandstandslinie.

................. at Ministeriet maa holde for, at det efter
Ordene i Lov 23. Jan u ar 1862 § 9 ogsaa maa vcere Ejeren 
af den til det fredlyste Terrain findende Grund forment at 
optageSten, Ler og GrnS fra Forstranden, hvor saadanOp- 
tagning paa den i Loven angivne Maade er bleven forbudt.
Om Ejeren er berettiget til at borttage Sten m. m. fra 
Terrainet indenfor den daglige Vandstandslinie, maa Herester 
bero Paa Jndholdet af den paagceldende Synsforretning, der 
flal angive de Grcrnser, indenfor hvilke faadaiOOptagning 
af S ten  m. m. er forbudt.

Justitsunn. Skr. (til Amtmanden oder Aar- 
hus Amt) ang., hvorvidt nogle fra en Tvangs- 
arbejdsanstalt nndvegne Perforier vilde vcere at 
tiltale for Lovovertrcedelser, begaaede i et audet 
Herreds Jurisdiktion efter Undvigelseu.

I  den med Hr. Kammerherrens paategnede Erktcering 
af 28. f. M. hertil indsendte Skrivelse har Byfogden i N. N. 
ved at meddele, at 4 fra Kobstadens TvangsarbejdSanstaltS 
Forsorgelsesafdeling nndvegne Personer, forinden de efter 
Hand Rekvisition bleve paagrebne i N. N. Herreders J u r is 
diktion, inden et andet Herreds Jurisdiktion have gjort sig 
flyldige i Betteri under Omstcendigheder, der i hvert Fald

-) Shingle — runde Sucaasten, Nullesten.



8. OIrt. ncerme sig til Afpreöning, begcert Justitsministeriets Afgorelse
af Spörgsmaalet om, ved hvitten Net Forfslgningen i Au- 
ledning af det fidstnawnte Forhold bor finde Sted.

Foranlediget heraf skal man meddele, at de paagceldende 
for de af dem under deres Undvigelse forpvede Lovover- 
trcedelser ville vcere at undergive Netsforfolgning ved sidst- 
ncevnte Herreds Ret.

P aa  den i Sagen dertil givne Anlcdning undlader man 
ikke at tilfvje, at Omkostningerne ved Anholdelsen og T ran s
porten tilbage til Tvangsarbejdsanstalten blive Sagen an- 
gaaende de under Undvigelsen begaaede Lovovertrcedelser 
uvedkommende.

9. Okt. Justitsmin. Skr. (til Ministerin for Kirke-
og Undervisningsvcesenet) ang., hvorvidt en 
Sogneprcest er berettiget til at dobe et Barn, 
hois Foroeldre ere cegteviede i  Folkekirken, nagtet 
Faderen har modsat sig Moderens Vnske om 
Barnets Daab.

..............at det fremsatte Spvrgsmaal efter Iustits-
ministeriets Formening maa besvares bekrafitende.

9. Okr. Kirke- og Undervisningsmin. Skr. (til B i
stoppen oder Aalborg Stift) ang. Bekrceftelse af 
en i en Frimenighed foretagen Konfirmation*).

Efter Modtagelsen af Deres Hvjcervcerdigheds Dtringer 
i behagelig Skrivelse af 24. Ju n i d. A. i Anledning af et 
direkte hertil indsendt Andragende, hvori N. N., der har 
tilhprt den lutherfke Frimenighed paa M ors og er konfir-

1 8 9 6 . 2 8 6  Skr. nng. Konfirmation i cm Frimenighed.

Gejstlig Restriptsamling.



Skr. aiig. Bestyvetse af Kvllckt-Midlcr. 2 8 7  1 8 9 6 .

meret i denne, anholder om, at denne Konfirmation inaa 9. Olrt. 
anerkendes som gyldig i Folkekirken, og ester derpaa om 
Sagen at have brevvekslet med Skoledirektionen for N. N.
Herreder skulde Ministeriet tjenstlig melde til behagelig 
Efterretning og videre Bekendtgorelse, at det ansogte ikke 
kan bevilges, men at det i Overensstemmelse med, hvad der 
i tidligere lignende Tilfcelde har fandet Sted, herved bifaldes, 
at Andrageren henvises til den Prcest, i hvis Sogn Han bor, 
og at Han i dennes Hjem og i Overvoerelse af nogle af 
Prcesten valgte Menighedsmedtemmer efter forndgaaende 
Sam tale og Overhoring bekrcofter sin Daabspagt og mod- 
tager Velsignelsen, hvorefter Han i Ministerialbogen indfores 
som konfirmeret.

Kirke- og Undervisningsmin. Skr. (til Bi-io. OLt. 
floppen over Sjcellnnds Stift) ang. den fore- 
lsbige Bestyrelse af de vcd Kollekten til den 
kjobenhavnske Kirkesags Fremme iudkommende 
M id ler')

I  behagelig Skrivelse af 7. d. M. har Deres Hoj- 
-ervcerdighed indberettet, at Udvalget for Kirkesagens Fremme 
i Kjobenhavn har cendret sine S tatu ier saaledes, at Biskop
pen over Sjcettands S tift som saadan er Formand, og da 
Udvalget ifolge de nu vedtagne Statuier, hvoraf De har 
fremsendt et Eksemplar hertil, fremtidig vil udove ganste den 
samme Virksomhed, som af Dem var tiltamkt det i Deres 
Jndstilling af 29. Februar d. A. om en Kollekt i alle 
Landets Kirker paa Almindelig Bededag til den kjobenhavnske 
Kirkesags Fremme foreslaaede kjobenhavnske Kirkefond, har 
De iudstillet, at de ved den ved allerhojeste Resolution af

--) Gejstlig Nestriptsaiulilig.



1 8 9 6 . 2 8 8 Cirk. ang. Delinq af Lceqd.

10. Oirt. 22. April d. A. tilladle Kirkekollekt i det ncevnte Ojemed 
indkommende Midler maa tillcegges Udvalget saaledes, at 
dette fremtidig antager Navnet „det kjsbenhavnske Kirke
fond".

I  Anledning heraf flulde man tjenstlig melde til bc- 
hagelig Efterretning og Bekendtgorelse for Udvalget, at 
Ministeriet herved bifalder, at Indtoegten af den ovenmeldte 
ved allerhvjeste Resolution af 22. April d. A. tilladte 
Kollekt i Landets Kirker til den kjvbenhavnske Kirkesags 
Fremme i n d t i l  v i d e r e  bestyres under det af Udvalget for 
Kirkesagens Fremme i Kjöbenhavn dannede saakaldte kjvben- 
havnfle Kirkefond og anvendes i Overendstemmelse med de 
for dette Fond nu soreliggende Statu ter paa Vilkaar, at 
der af Kirkefondet indsendeS Meddelelse til Ministeriet om 
Valg af Bestyrelse og Forretningsudvalg, a t  der hvert Aar 
senest i M arts Maaned indgives Beretning til Ministeriet 
om Fondets Virksomhed i det forlybne Aar, samt a t der 
til Ministeriet fler Indberetning om eventuelle Forandringer 
i Statuterne *).

S l a t u t t e r n e  f o r  det  k j obe nh a vn sk e  K i r k e 
f ond ere saalydende:

1. Det kjsbenhavnfle Kirkefond har til For
maal at bidrage til, at der kan tilvejebringes en for- 
svarlig Ordning af de kirkelige Forhold i Kjobenhavn 
og de ncermest tilgrcensende Sogne, og derigcnnem 
at stvtte Folkekirken i dens Virksomhed til Guds 
Riges Fremme og som Hjemsted for Menigheds- 
livet.

2. Dette Formaal svges fornemmelig naaet 
ved at fremme og stptte Delingeu af Sognene, hvor 
disse ere saa folkerige, at Beboerne ikke ander den nu- 
vcerende Ordning kunne finde den npdvendige kirke
lige Omsorg, samt ved — indtil saadan Sognedeling 
kan komme i Stand — indenfor de bestallende 
Sogne og i Tilslutning til disses kirkelige Ordning



Cirk. vm. Deling ns et Udskrivuiilgslagd. 289

Justitsmin. Cirk. (til samtlige Udstrivnings- 
:fer m. fl.) ang. Deling af 5. Udflrivnings- 
rdses 347. Lcegd.

Fra  1. Jan u ar 1897 bliver 5. Udflrivningskreds's 
7. Lcegd delt i 2 Lcegder, nemlig:

Lcegd 347 a :  Lsgstvr Handelsplads.
— 347 d :  Lxlgsted Sogn.

at ssge ansat Prcester sor mindre Distrikter paa indtil 
omtrent 5,000 Mennesker.

3. T il dette Djemed kan Fandet, foruden at 
flotte Opforelsen af nye Sognekirker ved Bidrag, 
anvende sine Midler ül at tilvejebringe midlertidige 
Lokaler til Gudstjeneste, enten scerskilte Bygninger 
cller Forsamlingssale, samt til at befinde Omkost- 
ningerne ved disses Drift og bidrage til Lönning af 
Prcester, hvor det viser sig umuligt at skaffe disse en 
nogenlunde tilstrcekkelig LM fra Sognekredsen.

Ved Siden heraf skal der tillige af Fondet 
kunne ydes Bidrag til den kjöbenhavnfke Kirkesags 
Fremme i det hele Paa saadanne Maader, som Tid 
og Omstcendigheder krceve.

4. F o n d e t s  J n d t c e g t e r  bestaa i frivillige 
Gaver, der maatte blive ydede til Fondet enten til 
Fremme af deis Formaal i Almindelighed eller til 
scerlige indenfor dets Omraade liggende Djemed.

Jdet „Udvalget for Kirkesagens Fremme" sam- 
tidig med Kirkefondets Oprettelse har cendret sine 
Love saaledes, at Udvalget har ophsrt med at virke som 
selvstcendig bestaaende Institution, og i et og alt har 
givet sig ind under Kirkefondets Bestyrelse, disponerer 
denne fremtidig over de af Udvalget tilvejebragte 
faste Ejendomme med tilhvrende Lsspre samt övrige 
Midler og overtager samtidig de af Udvalget paa- 
dragne Forpligtelser.

5. F o n d e t s  B e s t y r e l s e  bestaar af mindst 
25 Medlemmer, Prcester og Lcegmccnd, med Sjcel- 
lands Biflop som Formand. Medlemmerne, der saa 
vidt muligt skulle reprcesentere samtlige Landsdele,

Syttende Hlkfte. 1 3

1896. 

15. Okt.



2 0 . oirt. Kirke- og Undervisningsmin. Skr. (til Skole 
direktionen for Slagelse Herred) ang., hvorvid 
Vom  i  Almueskolens ncestgverste Klasse kunn 
antages til Konfirmationsforberedelse*).

Ester at den residerende Kapellan ved N. N. Kirke 
sidst asvigte November Maaned havde antaget nogle Bori

1 8 9 6 . 2 9 0  Skr. ang. Antngclse til Konftrnrationsforberedelse.

dog at Flertallet flal vcere bosiddende i Kjobenhav^ 
og tilgramsende Sogne, voelges forste Gang af Bi 
floppen; feuere snpplerer Bestyrelsen sig selv, saalede 
at der til Optagelse af nye Medlemmer i Bestyrelse' 
udkrceves mindst 2/g af de afgivne Stemmer.

Bestyrelsen vcelger blandt de i Kjobenhavn o 
tilgrcensende Sogne boende Medlemmer en Ncestfor 
mand og en Kasserer samt et Forretningsudvalc 
Dette flal bestaa af Bestyrelsens Ncestformand for 
Formand og 6 andre Medlemmer. Valgeue gceld 
for fire Aar. Af Forretningsndvalgets sidstncevnte 
Medlemmer afgaar Halvdelen hven andet Aar, forst 
Gang ved Lodtrcrknilkg efter to Aars Forlob. Gen 
valg kan finde Sted.

Bestyrelsen antager, om det stndes fornodent, e 
tonnet Sekretcer, som da deltager i Forretningsut 
valgets Moder.

Den vedtager det aarlige Budget efter Forsla 
af Forretningsudvalget.

Den vcelger to Revisorer til aarligt Eftersy 
af Negnflabet og Fondets Midler samt beeiden 
Regnflabet.

Den sammentrceder efter Jndkaldelse af Foi 
manden mindst een Gang aarlig, saavidt muligt 
Oktober eller November Maaned, men kan desude 
sammenkaldes til overordentlige Moder enten af Fcr 
manden, eller naar mindst 10 Medlemmer onfle de 
Säger, hvis Natur efter Formandens Skon tillad' 
det, knnne afgores ved siriftlig Votering af Me> 
lemmerne. For at en Beflutning flal vcere vedtagc 
udkrceves i Almindelighed kun simpel Stemmefleche> 

*) Gejstlig Neskriptsamling.



til Konfirmationsforberedelse, icagtet de endim befandt sig 20. OIrt. 
i Skolens ncestoverste Klasse, har Direktionen i behagelig 
Skrivelse af 12. Februar d. A. udbedt sig en Udtalelse fra 
Ministeriet om, hvorvidt denne Fremgangsmaade, der efter 
det i Sagen oplyste benyttes for at göre det mnligt for 
Bornene at gaa et helt Aar til Prcesten, er forenelig med 
MinisterietS Cirknlcere af 11. November 1890 om B orns

Skr. ailg. Attlagclsc tit KonsirnuUwnSsorbcrcdelsc. 2 0 1  1 8 0 6 .

dog maa oder Halvdelen af Bestyrelsens Medlemnler 
have afgivet deres Stemme.

6. F o r r e t n in g s u d v a l g e t  fastscetter selv sin 
Forretningsorden og vcelger sin Ncestformand samt 
antager, om fornodent, lonnet Medhjcelp.

Det fremtcegger paa det ordincere Bestyrelses- 
mode Forstag til det aarlige Budget, og indenfor 
den ved dette fastslaaede Ranune tra'ffer det Afgorelse 
angaaende alle de i §§ 2 og 3 ncevnte Forhold, samt 
leder i ovrigt den lobende Virksomhed og fastscetter 
Sekretcerens Arbejde.

Det kan i Aarets Lob forelobigt afholde mindre 
eller paatrcengeude usorudsete Udgifter paa forventet 
Approbation.

Dets Bestemmelser trcede forst i Kraft ved at 
billiges af Bestyrelsens Formand-

7. K asse  r e re n  er berettiget til alene at Wit
tere for almindelige Bidrag og Gaver samt til ester 
Forretningsudvalgets Anvisning at foretage Udbe- 
talinger. Ligeledes kan Han paa egen Haand wittere 
for indbetalte Legatkapitaler, naar Han fra Bestyrelsens 
Formand har modtaget Meddelelse om, at Fandet har 
overtaget de paagceldende Legater.

P aa  Dokumenter vedrorende Kob og S a lg  af 
faste Ejendomme, Salg  og Transport af Vcerdi- 
papirer og andre lignende Dispositioner krceves for- 
uden Kassererens tillige Bestyrelsens FormandS og 
Ncestformands Underskrift. Disse skulle desuden med- 
dele Samtykke til Anbringelse af Fondets Kapitaler 
og forsyne dets Aktiver med Prohibitivpaategning. 
De varetage, at Kassebeholdningen jcrvnlig efterses.

8. F o r a n d r i n g e r  i d is se  S t a t n t e r  kunne



1 8 9 6 . 2 9 2 Skr. nng. Bolv^rksaMten.

20. Okt. Antagelse til Konfirmation, hvilket Cirkulcere forudscrtter, 
at Bornene ved Jndflrivningen til KonfirmationSforberedelsen 
enten ere udskrevne af Skolen eller gaa i dennes overste 
Klasse.

Ncest i denne Anledning at bemcerke, at de i nysna?vnte 
Cirkulcere indeholdte Regler ere givne med den scedvanlige 
1/2 Aars KonfirmationSforberedelse for Vje, stal Ministeriet 
efter Brevveksling med Stistets Biflop tjenstlig melde til 
behagelig Efterretning og videre Bekendtgorelse, at man ikke 
D u n e r, at der kan voere noget til Hinder for, at Born i 
Skolens noestceldste Klasse antages til Konfirmationsforbe- 
redelse paa et Aar, naar det iagttages dels, at der ved 
Antagelsen foreligger en udtrykkelig Aftale mellem Forceldrene 
(eller Vcrrgerne) og Prcesten om, at Forberedelsen flal vare 
et helt Aar, dels at Barnet ikke Paa nogen Maade for- 
sommer Skolens Undervisning. Det er i ovrigt en Selv- 
solge, at selve Konfirmationen ikke kan foretages, forinden 
Barnet efter at have gennemgaaet celdste Klasse er kendt 
modent til Udskrivning af Skolen.

2 0 . Okt. Judem igsruin. Skr., hvori samme — der 
havde faaet til Afgdrelse en Antegnelsespost til 
Korsör Toldrcgnskab om, at der af et til Korsor 
indkoinmet Dmnpskib ikke dar beregnet Havue-

kun vedtages, naar 3/4 af Bestyrelsens Medlemmer 
ere enige derom.

V irk so m h e d e n s  O p h o r  kan kun vedtages, 
naar 4/5 af Bestyrelsens Medlemmer ere enige derom. 
Bestyrelsen trceffer da ncermere Bestemmelse om, hvor- 
ledes der fremtidig flal forholdes med Fondets Midler 
og faste Ejendomme, dog saaledes, at disse skulle 
komme den danfle Folkekirke til gode.



afgift, idet Skibet, da dct Fradrag i Droegtig- 20. Okt. 
Heden, som flulde finde Sted af Hensyn til 
Skibets afgiftsfri Rum, Var starre end Brutto- 
Drcegtigheden, blcv regnet for at vcere uden 
Netto-Drcegtighed, til hvilken Udsccttelse Regn- 
skabsfvreren i sin Erklcering havde bemcerket, at 
det formentlig Var rigtigt, at der ikke Var be
regnet nogcn Afgift af Skibet, i Henhold til den 
gccldendc Regel, at Havneafgiften beregncs efter 
den „afgiftspligtige Drcegtighed" (Netto-Ton- 
nagen) — meddeler, at Ministeriet maa holde 
for, at Udtrykket „den fulde Drcegtighed", der 
findes i Havne- og Brotaksten for Korsar Havn 
i Afdeling l. Post 1 under „Skibsafgifter", lige- 
som i de avrige af Ministeriet approberede 
Takster for Landets Havne, betegner Skibenes 
Netto-Register-Tvnnage, og at denne vil vcere 
at lccgge til Grund for Beregningen af Skibs- 
afgifterne, uanset om den i dct cnkelte Tilfcrlde 
maatte vcere lig 0*).

Jndenrigsm in. Skr. ang. Bolvcerksafgiften for 20. o iit. 

Anloeg ved Kjobenhavns Toldbods Bolvoerker.

Skrivelse, hvori Jndenrigdministeriet — i Anledning af 
en Antegnelsespost til et kjpbenhavnfl Havneoppeborsels- 
kontors Negnflab angaaende stedfunden sorflellig Beregning 
af Bolvcerkspenge — dels udover Skibets Drcrgtighed, dels 
med denne som Grcense — i to Tilfcelde, hvor Skibet efter

-) Tidsflr. for Toldv. 1898. 13*



20. 0 k t. at have lasset ved Toldbodens Bolvcerk for der at indlade
Varer — udtaler, at ihvorvel Ministeriet er enigt i, a tF o r- 
ordningen af 12. Februar 1834 er uanvendelig paa Told- 
bodens Bolvcerker, og at det derfor maa anses for rigtigst, 
at Bolvcerksafgiften opkrceves ester Reglen i Resolution af 
16. November 1867") for hvert Anlceg ved diöse Bol
vcerker uden Hensyn til, om Skibet indenfor et Tidsrum af 
48 Timer tidligere har Haft Anlceg sammesteds, vil M ini
steriet dog paa Grund af Omstcendighederue ikke have noget 
at erindre imod, at bemeldte Forordnings § 4 lcegges til 
Grund for Beregningen af Afgiften i begge de to ostncevnte 
Tilfcelde og indtil videre i andre lignende Tilfcelde"*).

21 . oi<t. Bekcndtg^relse ang. Foranstaltninger mod M und- 
Nr. 120. og Klovesyge. (Landbrugsministcriet.)

D a der er forekommet Tilfcelde af Mund- og Klovesyge 
paa Lolland, bestemmes i Henhold til Lov af 25. Februar 
1876 augaaende Forholdsregler vedrorende Udforsclen af 
Husdyr fra Danmark og Lov af 14- April 1893 om smit- 
somme Sygdomme hos Husdyrene herved folgende:

Al Udforsel af levende Kvceg, Faar, Geder og Svin 
fra L o lla n d  saavel til den ovrige Del af Landet som til 
Udlandet forbydes indtil videre.

Denne Anordning trceder straks i Kraft.

1 8 9 6 . 2 9 4  B. mi§. Foranstaltningcr mod Mund- og Klovsy^c.

-) Denne Resolntions 2. Stk. i. f. gaar nd Paa, at „M i
nisteriet ikke har noget at erindre imod, at Bolvcerks- 
afgiften af Skibe, der erholde Anlceg anvist ved Told- 
bod-Bolvcerkerne, i Lighed med hvad der fandt Sted, 
da disse ejedes af Staten, er vedblevet at opkrceves 
efter Bestuvningen af de lossede og ladede Varer. (Love 
m. v. vedrorende Bolvcerkspenge m. v. i Kjobenhavns 
Havn).
Tidsskr. for Toldv. 1897.



Bekendtgorelse ang. Forbnd mod Udlevering 2 1 . oict. 
fra Andels- og Fcellesmejerier af Mallk, Koerne- Nr. 121. 
mcelk og Balle, der ikke har vceret opvarmet til 
mindst 70  Grader Rsaumnr. (Landbrugsmini- 
steriet.)

I  Anledning af, at der har vist sig Mund- og Klove- 
syge i Nebbelunde ved Rsdby, bliver det i Henhold til Lov 
om smitsomme Sygdomme hos Husdyrene af 14. April 
1893 § 6 indtil videre forbudt, at der fra Andels- og Fcelles
mejerier i Rodby Köbstads og Fuglse Herreds Jurisdiktioner 
i Maribo Amt udleveres Mcelk, Kcernemcelk og Balle, som 
ikke har vceret opvarmet til mindst 70 Grader Neaumur.

Denue Anordning trceder straks i Kraft.

Jndenrigsm in. Skr. (til Arntmanden oder 23. Olrt. 

SorcS Amt) ang. forskndsvis Afholdelse af Om- 
kostningerne ved Behandling for Venerisk Sygdom 
af en af en Kvbstadkommune paa en Tvangsarbejds- 
anstalt i en anden Kommune anbragt Person.

Ved at meddele, at N. N., der efter Foranstaltning af 
Kjsge Kpbstads Fattigvcesen den 11. November f. A. er 
bleven anbragt paa Korssr Kpbstads Arbejdsanstalt, hvor 
Han endnn befinder sig, under dette sit Ophold gentagne 
Gange har vceret indlagt paa Korsar Sygehus til Behand
ling sor venerifl Sygdom, har Amtet i Skrivelse a f2 1 .f . M. 
til Ministeriets Afgsrelse indstillet Spsrgsm aalet om, hvor- 
vidt Udgifterne ved den ommeldte Sygebehandling ville vcere 
at afholde forfludsvis enten af Kjoge Kobstadkommnne, for 
hvis Regning den paagceldende er indlagt paa forncevnte 
Arbejdsanstalt, eller af Korspr Kpbstadkommune som den 
Kommune, i hvilken Han for offentlig Regning er bleven 
tagen under Lcegebehandling for den ncevnte Sygdom.

B. ang. Forbud mvd Andels- og Flellesiuejeeier. 2 9 5  1 8 9 6 .



23. Oirt. I  denne Anledning flulde man til Efterretning og
videre fornoden Bekendtgorelse tjenstligst melde, at Ministeriet 
maa holde for, at det i Henhold til Fattiglovens Z 62 maa 
paahvile Korspr Kommune forstudsvis at afholde Omkost- 
ningerne ved den paagceldendes Behandling paa Korsor 
Sygehus imod Refusion fra Soro  Amtsraadskreds og de i 
Forbindelse med denne staaende Kobstceder.

24. Okt. Justitsm in. Skr. (til Amtmanden oder Maribo
Amt) ang., at Sonner ikke ere berettigede til at 
fortscrtte Faderens Forretning under Hans Firm a- 
navn.

I  det med Hr. Kammerherrens paategnede Erklcering 
af 17. d. M . hertil indsendte Andragende har Magistraten 
i N. N. Kobstad sorespurgt, om en til samme stet Anmel
delse om, at Sejlmagerne Brodrene N. N. fortscette den af 
deres afdode Fader N. N. forte Sejlinagerforretning, vil 
kunne modtages til Handelsregistret, idet Magistraten i saa 
Henseende har anfort, at sidstncevnte sor 2 L 3 Aar siden 
overdrog sin faste Ejendom og hele sin Forretning til sine 
ncrvnte Sonner og siden da har levet paa Aftcegt hos dem, 
medens Forretningen uden nogen derom stet Amneldelse blev 
fortsat af dem under Faderens Navu, og at det ved Hans 
Dod blev opgivet til Skifteprotokollen. at hau intet 
esterlod sig.

Foranlediget heraf skal man meddele, at Jnstitsministeriet, 
der forudscrtter, at Andragerne siden deres Faders Over- 
dragelse af Forretningen til dem have drevet Handel paa 
egen Nceringsadkomst og ikke paa Faderens, anser Andragerne 
for uberettigede til at fore eller til Handelsregistret anmelde 
det omhandlede Firmanavn, hvorhos man under samme 
Forudscetning stal anmode Dem om at ville foranledige Ansvar 
gjort gceldende imod de paagceldende for Overtrcedelse af

1 8 9 6 . 2 9 6  Skr. ang. Anmcldclse til HandclSrcgistret.



Firmalovens Bestemmelser ved siden Faderens Udtrcedelse 24. Olrt. 
af Forretningen at have fort denne under Faderens Firma- 
navn og at have undladt at foretage Anmeldelse til Handels- 
re gistret.

Jnstitsm in. Skr. (til Amtmanden ober Thi- 24. Okt. 
sted Amt) ang., hvorledes de ved en efter P oli- 
tiets Foraustaltning foretagen Udgravning af cn 
Brvnd, der var styrtet sammcn over vedkommende 
Brondgraver, foranledigede Udgister vilde vcere at 
afholde.

. . . . .  at JustitSministeriet med Dem er enigt i, at 
de paagceldende Udgister ville vcere at afholde af Thisted 
Amtörepartilionsfond.

Kuudgörelse ang. Stadfcestelse paa Tillceg til 28. OKt. 
Statutter for den vest- og spnderjydske Kredit- Nr. SS. 
forening. (Jndenrigsministeriet.)

T illc e g
til de under 3. Oktober 1891 og 4. Februar 1895 stad- 
fcestede, reviderede Statutter for den vest- og sonderjydske 

Kreditforening.
1. Samtlige til 1. og 2. Serie hörende, til pari 

amortisable, 4 pCt. Rente bcerende Kasseobligationer ere 
dels konverterede til 31/2 PCt. Rente, dels opsagte til Udbe- 
taling i 11. Decelnber Termin 1896 og blive saaledes fra 
denne Termin kun at forrente med 31/2 pCt. p. a.

2. Bestemmelsen i Statutternes § 38 skal ikke vcere 
til Hinder for, at de opsagte eller indfriede og til 3^/2  pCt.
Rente p. a. stemplede Kasseobligationer af Foreningens 1. og 2.
Serie enten paa uy scetteS i Omlob eller erstattes af nye 
Kasseobligationer.

Till. til Statutter for deu liest- og souderj. Kredits. 2 9 7  1 8 9 6 .



2 9 8 Skr. ang. Appel af ca Provstcrctsdom.

01ct. 3. Det overlades til Neprcesentantflabet efter Direk-
lionend Jndstilling og under Forbehold af Jndenrigsmini- 
sterens Billigelse at tage Bestemmelse om, naar og i hvilket 
Omfang Nedscettelse af den aarlige Idelse kan finde Sted.

Saafrem t Laanene af 1. og 2. Serie ikke maatte vcere 
helt afviklede i den 112. Termin efter deres Stiftelse, flal 
Restbelobet i den ncevnte Termin indbetales tillige med den 
sidste halvaarlige Udelse.

4. De af Foreningen udstedte Obligationer kunne er- 
holdes optague i Foreningens Jndfkrivningsboger, dog kun 
for saa vidt Obligationsbelobet, der onfkes indflrevet, udgor 
mindst 30,000 Kr. Obligattonerne, der forst maa vcere 
noterede i Foreningens Boger som tilhorende den, for hvem 
de forlanges indflrevne, forsynes af Direktionen med en 
Paategning, hvorved de indtil videre scettes ud af Cirkulation, 
og der meddeles Obligationsejerne et af Direktionen udstedt 
Jndflrivningsbevis, der ikke kan transportereS eller paa 
anden Maade afhcendes saa lidt som pantscettes med Nets- 
virkning oder for Kreditforeningen.

Foranstaaende, af Generalforsamlingen i den vest- og 
sonderjydske Kreditforening den 16. d. M. vedtagne Tilloeg 
stadfcrstes i Henhold til Lov af 20. Ju n i 1850.

0kt. Kirke- og Undervisningsmin. Skr. (til S tifts- 
Svrigheden oder Sjcellands Stift) ang. Appel 
af en ved en Provsteret afsagt Dom til Lande- 
rnodet.*)

................. at Stcevningen vil vcere at udstede af Stift-
amtmanden og Bifloppen i fcelles Navn, og at Aktor og 
Defensor vil vcere at beflikke af Amtet.

*) Gejstlig Reskriptsamling.



Skr. ang. UdlcrndingtS dovstunnnc Borns Oplcering. 209

Kirke- og Undervisningsmin. Skr. (til Kjoben- 
havns Magistrat) a«g., hvorvidt Bestemmelseme 
om düvstumme B vrns Oplcering ogsaa gcrlde sor 
de i Riget bosatte Udlcendinges Bprn*)

Bed at fremsende Afskrist as cn Afhsrmg, optagen over 
Cigararbejder N. N. i Anledning af, at Hans den 4. Oktober 
1887 fodte Datter N. N. er indkaldt til Oplcering Paa det 
kgl. Dovstummeinstitut i Fredericia, har Magistraten i be- 
hagelig Skrivelse af 4. f. M . ined Bemcerkning, at baade 
Forceldrene og Bornene savne Indfodsret, og at Familien 
forst for 2 Aar siden er styltet hertil fra Udlandet, saa at 
den kun i forholdsvis ringe Grad er knyttet til Landet, 
forespurgt, hvo vidt Bestemmelserne om Jndkaldelse af dov- 
stumme Born og om Udgifternes Afholdelse samt Forskriften 
i Fattiglovens § 61 have deres fulde Anvendelse i et Til- 
fcelde som det foreliggende.

Ester at Ministeriet i Anledning af det sidste Punkt i 
Magistratens Foresporgsel har brevvekslet med Jndenrigs- 
ministeriet, skal man tjenstlig meddele til behagelig Under- 
retning, at Magistratens Sporgsm aal i det hele maa be- 
svares bekrceftende, idet man ikke undlader at tilfoje, at det 
maa betragtes som en Folge af Lovgivningens almindelige 
Regler om Skoletvang, at Bestemmelserne om dovstumme 
B orns Oplcering finde Anvendelse ogsaa paa herboende Ud
lcendinges Born.

Jnstitsm in. Skr. (til Amtmanden over Vi- 
borg Amt) ang., om Liegen ved et Amtssygehus, 
hvem der er tillagt aarlig Lpnuiug, saaledes at 
Han ved Siden heras er berettiget til at beregne

1896. 

29. OIct.

30. Ol«.

*) Gejstlig Restriptsamting.



30. oirt. sig Honorar for Operationer, kan betragte Sermn-
injektioner paa D ifteritis-Patienter som Opera
tioner, for hvilke der tilkommer Ham sirrligt 
Honorar.

..............skal man efter Brevveksling med det kongelige
Sundhedskollegium meddele, at Injektion af Serum  man 
anses for en egentlig operativ Behandling.

31. Okt. Jndenrigsm in. Cirk. (til sam tlige M agistratcr)
ang. Forhandlingen af Svendedreve.

M an flulde herved tjenstligst henlede Opmcerksomheden 
paa, at Blanketter til de i Jndenrigsministeriets Cirkulcere 
Nr. 200 af 19. December 1884 ommeldte Svendebreve 
fremtidig ville vcere at erholde ved Henvendelse til Univer- 
sitetsboghandler Gad, Vimmelflaftet 32, Kjvbenhavn X., 
imod en Betaling af 10 Vre for hvert Eksemplar.

2 . Xov. Bekendtgprelse om Forhandlingen af Sknds-
maalsbpger, Opholdsbpger og Bandrebpger. (Ju- 
stitsministeriet.)

Jndm . Sam l. PAA. 594.

3. Nov. Justitsm in. Cirk. (til samtlige Amtmcend og
vedkommende Netsstrioere) ang. Jndberetninger 
til Statens statistiske Bnreau om Afhcendelsen af 
Landejendomme.

Justitsministeriet skal herved anmode D 'H rr. Retsflrivere 
om, for saa vidt der i den paagceldende Jurisdiktion er 
soregaaet Afhcendelser af den nedenncevnte Art, at ville inden 
hvert Aars 1. April gennem vedkommende Amt indfende til 
S tatens statististe Bureau Jndberetning om:

1 8 9 6 . 3 0 0  (5lrk. allg. Forhaudllttg af Svendcbrevc.



1) de i det foregaaende Aar tinglcrste Overdragelsesdoku- 3. Nov. 
menter, Udlcrgs- og Auktionsfloder, vedrorende faste 
Ejendomme uden for Kobstadgrund (saavel Selvejendom
som Arvefceste med Ret til at scelge og pantscette, men 
ikke anden Fcestejord), der ere flyldsatte for mindst 2 
Skpr. Hartkorn, med scrrskilt Opgivelse af medfulgt 
Fcestegods, for saa vidt Vederlaget for dette er indbe- 
fattet i Hovedejendommens Salgssum ; og

2) de i det foregaaende Aar tinglceste Overdragelser af 
Fcestejord (saavel Gaarde som Hufe) af mindst 2 
Skpr. Hartkorn til Selvejendom eller Arvefceste med 
Ret til at scelge og pantscette;

alt ved Udfyldelse af Skemata, der ville blive D 'H rr. til- 
stillede.

Jndberetningerne bedes forste Gang afgivne for Aarene 
1895 og 1896, i hvilken Anledning Jndsendelsesfristerne for 
denne Gang forlcenges til den 1. J u l i  1897.

Justitsm in. Cirk. (til samtlige Aintinoend og 3. ^o v . 

Retsbetjente) ang. Jndberetniuger til Statens 
statisttfle Bureau om Skilsmissedomme.

Iustitsministeriet flal herved anmode D 'H rr. Nets- 
betjente om fremtidig inden hvert Aars 1. April at ville 
gennem vedkommende Amt indsende til StatenS statistiske 
Bureau Jndberetning om de i det foregaaende Aar inden 
vedkommende Ret ved Dom afgjorte SkilSmissesager, i hpilke 
Paastanden om Skilsmisse er tagen til Folge.

Jndberetningerne, hvortil Skemata ville blive D 'H rr. 
tilstillede, bedeS forste Gang afgivne for Aaret 1896.

Justitsm in. Cirk. (til Politidirektoren i Kjö- 5. Nov. 
benhavn, Strasfedommeren Paa Frederiksberg 
smnt smntlige Politnnestre) aug. uye Skemaer

Cirk. an .̂ Jndbcretn. om Skilsmissedommc. 3 0 1  1 8 9 6 .



s. lisov. sor de Oplysninger, der flulle ledsage Straffe- 
sangers Aflevering til Straffeaustalterne.

Justitsministeriet har anset det sor fornvdent, at der 
gives det ved Kancelli-Cirkulcere af 31. M aj 1834 paabudne 
Skema for de Oplysninger, som ifolge Kancelli-Cirkulcere af 
30. September 1820 flulle medfolge ved Straffangers Afle
vering til Strafanstalterne, nedenstaaende cendrede Form.^)

1 8 9 6 . 3 0 2  Cirk. cmg. uyc Skcmacr til Straffcanstattcrne.

*) Skemaet er saalydende:

Relation
angaaende den ved ............................. Dom af .
t il ..................arbejde i .................. Aar hendomte

F p d e s te d  med Angivelse af
Sogn og Amt.' ----------------------------------

F v d s e ls d a g .  ----------------------------------
F o r s o rg e ts e s k o m m u n e

med Angivelse af A m t ----------------------------------
Kommune med Angivelse af 

Amt, hvori domfceldte 
eller Hans (hendes)
Forsorger sidst har Haft
f a s t  O p h o ld . ----------------------------------

N c e r in g sv e j. ----------------------- — —
A L g tesk ab e lig  S t i l l i n g . ----------------------------------
T r o s b e k e n d  elfe. ----------------------------------
T id l ig e r e  s t r a f f e t .  ----------------------------------

S traf. Forbrydelse. > Doms-Aar.

den.................................................

A nm . Samtlige Oplysninger meddeles saa nojagtigt, 
som det er muligt paa Grundlag af, hvad der 
under Sagen er oplyst eller i pvrigt er den 
afsendende Myndighed bestemt bekendt.



Jdet Ministeriet herved flal anmode D 'H rr. om srem- 5. Nov. 
tidig at lcegge dette Skema til Grund, flal man derhos 
tillige indflcerpe Skemaets nvjagtige Udfyldelse. Et Antal 
Eksemplarer af Skemaet vil ved Ministeriets Foranstaltning 
blive fremsendt.

I  Forbindelse hermed flal man indflcerpe Bestemmelsen 
i Justitsministeriets Cirkuloere af L9. Oktober 1860 om, at 
det ved domfceldted Aftevering til Strafanstalterne iagttages, 
at de paagceldendes Legitimationspapirer, saasom Skudsmaals- 
boger, Daabs-, Konfirmations- og Koppeattester, blive til- 
stillede Anstalterne, for saa vidt de i Anledning af Sagen 
ere komne i Nettens Besiddelse og derhos ikke npdvendig 
flulle folge med Sagend Alter.

Justitsm in. Cirk. (til samtlige Retsbetjente) g. Î ov. 
ang. Fredning af Oldtidsmindesmcrrker paa Leu, 
Stamhuse og Fideikommisgodser.

At Justitsministeriet ved et under Dags Dato udfoer- 
diget Cirkuloere til samtlige Lens-, S tam hus-og Fideikommis- 
godsbesiddere har meddelt Tilladelse til, at Besiddere af Len, 
Stam hus- og Fideikommisgodser udstede og lade tinglcese 
som Hoeftelse paa vedkommende Ejendom Deklarationer, af- 
fattede i Overensstemmelse med den i nedenstaaende An- 
moerkning givne Formular^), angaaende Fredlysning under

Cirk. ang. Frcdning af Oldtidsmindesmcerkcr. 3 0 3  1 8 9 6 .

*) Denne Anmcerkning er saalydende:

Deklaration.
Jeg  undertegnede............................................................

ifolge Skode, tinglcest d . .......................................................
/Besidder .....................................................................................
lE jer af Lodden M atr. N r.........a f ..................................By
................S o g n .........................Herred..............................Amt



6. i^ov. Nationalmuseets Tilsyn af Oldtidsmindesmoerker, som fore- 
findes paa det Paagceldende Len, S tam hus eller Fidcikommis- 
gods, det flal man herved bringe til D 'H rr. Retsbetjentes 
Kundskab..

6. Xov. Jndenrigsm in. Skr. (til Amtmanden ober 
Sorg Amt) ang. en Kommunes Forpligtelse ifglge 
Fattiglovens ß 5 1 , mrstsidste Stykke, til vedbli- 
vende Forsgrgelse as et Fattiglem, naar det, efter at 
vare dimitteret til Selverhverv, maa tages under 
Forsgrgelse af en anden Kommune.

1 8 9 6 . 3 0 4  Slr. mig. Fattigforsürgelsc.

fredlyser herved under Nationalmuseet paa Statens 
Vegne nedenncevnte paa min Ejendom beliggende

D ...............  Mindesmcerke forpligter jeg mig og
alle efterfolgende Ejere og Brugere af Ejendommen til 
at frede og vcerne om, saaledes at de ingen Sinde 
befkadiges ved Gravning, Plojning, Bortforsel eller Til- 
forsel af Sten eller paa nogen anden Maade. Grces- 
ning og Lyngslcet forbeholdes. Beplantning maa ikke 
finde Sted.

Et Fredningsmcerke vil kunne opstilles paa Stedet. 
N aar Mindesmcerke fremtidig tilses fra National
museet, sker der forud Henvendelse til Ejeren eller B ru- 
geren derom.

For enhver Beskadigelse, der med Ejerens eller 
Brugerens Vidende og Villie tilfojes Mindesmcerke , 
bodes der efter Nationalmuseets Bestemmelse indtil 5 
Td. Byg, som tilfalder „de fattiges Kasse" i Sognet, 
hvorhos i alle Tilfcelde Beskadigelsen vil vcere at nd- 
bedre og Mindesmcerke at bringe tilbage i den tid- 
ligere Stand.

Denne Deklaration kan tinglceses Paa Mnseets Be- 
kostning. Retsanma'rkning srafaldes.

De saaledes fredlystne Mindesmcerke er 
folgende:



Mr. aiig Fattigfvrsorgclsc. 3 0 5  1 8 9 6 .

I  det med Amtets Skrivelse af 3. f. M . modtagneAn 6. Aov. 
dragende har Holbcek Byraad for Ministeriet indanket en af 
Amtet under 4. September d. A. afgiven Resolution, ifplge 
hvilken der ikke er fundet Fpje til at efterkomme bemeldte 
Byraads Begcering om, at det maatte blive paalagt Slagelse 
Kommune at refundere Holbcek Fattigvcesen den Fattighjcelp, 
der af samme siden den 9. Ju l i  d. A. har vceret ydet den i 
Broager i SleSvig den 31. December 1842 fsdte N. N., 
samt at modtage Ham til fremtidig Forsisrgelse.

Det fremgaar af Sagen, at den paagceldende, der for- 
sorges overensstemmende med Neglerne i Fattiglovens tz 27,
1. Stykke, i Tiden fra 10. November 1894 til 29. Ju n i 
1896 havde vceret under vedvarende Forssrgelse af Slagelse 
Kpbstads Fattigvcesen, og at Han den 29. Ju n i d. A. blev 
dimitteret af bemeldte Fattigvcesen for at ssge Selverhverv, 
idet Han blev forsynet med Klceder, Jernbanebillet til Kjsben- 
havn samt 2 Krouer i Penge; Han erholdt imidlertid ikke 
Arbejde, hverken i Kjpbenhavn eller de Steder uden for 
Byen, hvor Han opholdt sig, indtil Han den 9. Ju li  d. A. 
blev taget under Fattigforsprgelse i Holbcek, og Han havde i 
det ncevnte Tidsrum  til sit Underhold tun nogle Smaabelpb, 
som Han ved Henvendelse til forflellige Personer fik af disse 
som Gaver, ligesom Han ogsaa pantsatte et Ham tillMende 
Klcedningsstykke.

I  denne Anledning skulde man til Efterretning og 
videre fornsden Bekendtgprelse tjenstligst melde, at Ministeriet 
efter samtlige foreliggende Omstcendigheder maa holde for, 
at den paagceldendes Trang har vceret fortlsbende, ester at 
Han var dimitteret af Slagelse Fattigvcesen, og at det derfor 
under Hensyn til Bestemmelsen i FattiglovenS § 51, ncest- 
sidste Stykke, maa paahvile Slagelse Fattigvcesen fuldt ud at 
godtggre Holbcek Kommune Udgifterne ved Hans For- 
sprgelse sammesteds samt at modtage Ham til fremtidig For- 
sprgelse.



1896. 

6. Aov.

306 Skr. ciilü- Provcn i Skrivn. vcd Skolclcercrcksamcn.

Kirke- og Nndervisningsmin Skr. (til Direk
tionen for et Statsseminarium) ang. Prüden i 
Skrivning ved Skolelcrrereksamen *)

Med behagelig Skrivelse af 17. September d. A. har 
Direktionen fremsendt et Andragende, hvori Forstanderen 
for N. N. Statsseminarium begcerer en Udtalelse fra M ini- 
steriet om, hvorvidt Bestemmelserne i Ministeriets Bekendt- 
gorelse af 8. Ju n i 1894 Z 4 Nr. 2 om Skrivning ved den 
afsluttende Lcererprsves fprste Del skulle forstaas saaledes, 
at der foruden Prsven i Skrivning tillige flal aflcegges en 
soerlig Prpve for at godtgöre, at den paagceldeude har „en 
tydelig Haandflrift". I  Forbindelse hermed har Andrageren 
forespurgt om Tilladeligheden af at benytte Stregpapir eller 
Streger ved Prpven i Skrivning.

Ester at Ministeriet i denue Anledning har brevvekslet 
rned Formanden for Skolelcerereksalnenskommissionen, skal 
mau tjeustlig melde til behagelig Efterretning og videre Be- 
kendtgsrelse for Andrageren, at der efter de omhandlede 
Bestemmelsers Ordlyd ikke bxlr kroeves mere end een Prpve- 
skrift ved Eksamen, saaledes som det tidligere har voeret 
Regel, jfr. Bekendtgsrelse af 6. April 1889, idet Fordrin
gen om en tydelig Haandstrift kan fyldestgvres ved Proven 
i Sksnflrivning, ligesom ogsaa Haandflriftens Tydelighed 
har Betydning ved Karaktergivningen for Form og Orden 
i de flriftlige Arbejder. Med Hensyn til det andet om- 
spurgte Punkt tilfvjes, at det i Overensstemmelse med den 
hidtilvcereude Praksis maa anses for tilladt at benytte S treg
papir, men ikke Streger, ved Proven i Skrivning.

*) Gejstlig Reflriptsamling.



B. om Fiskcrigrcrnscil i Lillc-Bclt. 3 0 7  1 8 9 6 .

Bekendtgörelse om Afmoerkningen af den dansk- 11 l̂ov. 
preussiske Fiskerigraense i Lille-Belt. (Udenrigs- Nr. 126. 
ministeriet.)

Under 9. Oktober d. A. er der af danske og preussiske 
Kommisscerer i Kjobenhavn udfcerdiget en Protokol, inde- 
holdende den afsluttende Forhandling om Afmcerkningen af 
den dansk preussiske Fiskerigrcense i Lille-Belt, hvilken Protokol 
er saa lydende:

K o m m is s io n s p ro to k o l .
T il den afsluttende Forhandling om Afmcerkningen af 

den dansk-preussiske Fiskerigrcense i Lille-Belt ere efter Ordre 
fra öderes respektive Haje Regeringer folgende Herrer 
sammentraadte:

1) Hans Eksellence Landbrugsminister K. Sehested fra 
Kjobenhavn.

2) Kommandor i den kongelig danfle Flaade F. B ar
denfleth fra Kjobenhavn.

3) Kongelig prenssisk Gehejme-Regeringsraad O . Teteus 
fra Slesvig i Siedet for den ved Sygdom forhindrede Ge
hejme-Regeringsraad W. Petersen.

4) Kongelig prenssifl Regerings- og Gehejme-Bygnings- 
raad C. H. Suadicani fra Slesvig.

5) Kongelig prenssifl Landraad Or. K. Mauve fra Ha
derslev.

Efter at den i Kommissions-Protokollen af 27. Sep
tember 1894 indeholdte Overenskomst er bleven ratificeret, 
ere de til Betegnelse af den fastslaaede Fiskerigrcense nod- 
vendige og i Kommissions-Protokollen af 31. Ju li  1895 
ncermere betegnede Retningsbaaker blevne opstillede, samt 
endvidere de Steder, paa hvilke disse Baaker ere oprejste, 
akmcerkede med Stene. Ligeledes er Punktet ved S .  O .
Hjornet af Teglvcerket norden for HeilSminde afmcerket med 
en Sten.



11. I^ov. Den 7. d. M . ere de opstillede Netniugsbaaker og 
Punktet ved S .  O . Hjvrnet af Teglvcerket norden forHeils- 
mindc blevne stedligt undersvgte under Medvirkning af de 
til Betegnelsen af Fiskerigrcenscn beordrede Herrer:

Kaptajn i den kongelige danske Flaade A. P . Hovgaard 
fra Kjvbenhavn, og

Kongelig prenssisk Kataster-Kontrolvr A. Boysen fra 
Haderslev.

Ved denne Lejlighed er Baakernes Plads befunden at 
vcere rigtig, hvorhos det tillige er konstateret, at de opfylde 
Betingelserue for at kunne betegne den fastslaaede Groense 
paa eil for Fifleriet tilstrcekkelig tydelig Maade.

Ved den stedlige Besigtigelse viste det sig imidlertid at 
vcere hensigtsmcessigt at flytte den ved S .  O. Hjvrnet af 
Teglvcerket norden for Heilsminde anbragte S ten nogle 
Meter, da Stenen, anbragt paa den opriudeligt fastflaaede 
Plads, staar ubekvemt for Teglvcerkets Drift. Den nye 
Plads blev ined det sainme fastslaaet og Steuen flyttet derhen. 
Den staar nojagtigt i Linien Vejstrup Kirketaarn over det 
uuvcereude sstlige Hjvrne af Heilsminde Teglvcerk, 8 Meter 
svnden for det tidligere paatcenkte Punkt. Ved denne For- 
lcegning af Netningspunktet indtrceder ingen Forandring i 
den fastslaaede Grcense.

Samtlige Kommisscerer ere Herester enige om, at Be- 
stemmelserne i Kommissions-Protokollen, dateret Haderslev 
den 27. September 1894, paa behvrig Maade ere opfyldte, 
og have de til Bekrcestelse heraf underflrevet denne Protokol, 
som er bleven udfcerdiget i to overensstemmende Eksemplarer, 
et i det danske og et i det tydske Sprog. Det danske Eksem- 
plar er overleveret til de danfle Kommisscerer, det tydske 
Eksemplar til de preussiske Kommisscerer.

Oplcest, vedtaget, underskrevet.
Underskrister.

.1896. 3 0 8  B. om Jiskcrigr^nsen i Mlc-Vclt.



Hvilket under Henvisning til Udenrigsministeriets Be- 11. Xov. 
kendtgorelse af 21. M aj d. A. herved bringes til almindelig 
Kundflab.

Tillceg til Reglement for den offentlige Kdrsel i?. Nov. 

i Kjöbenhavn af 18. Ja n u a r 1869, 2. Affnit. ^^8
(Justltsministeriet.)

I  Reglement for den ofsentlige Korsel i Kjobenhavn af
18. Jan u a r 1869, 2. Affnit, fle folgende LEndringer:

1. Kapitel. Overskristen cendres til: Om  Tilladelse til 
Omnibuskorsel.

§ 24 affattes saaledes:
Ingen maa i Staden og Paa dens Grund söge Erhverv 

ved Korsel med Omnibus eller lignende Koretoj, forinden 
Kommunalbestyrelsens og Politidirektorens Samtykke dertil 
foreligger. Andragende om saadan Tilladelse indgives til 
Magistraten med nojagtig Angivelse af den eller de Ruter, 
som agtes benyttede, de Holdepladser, som onfles indrommede, 
m. v. For Tilladelsen betingeS en Afgift, hvis Storrelse i 
hvert enkelt Tilfcrlde fastscettes af Kommunalbestyrelsen. 
Holdeplads kan ikke anvises ud for Port eller Dor, saaledes 
at Jndkorsel og Adgang derved besvceres, ligesom der i det 
hele taget, naar en Ejer modscetter sig Oprettelsen af Holde
plads ud for sin Ejendom, bor tages billigt Hensyn til de 
Grunde, der af Ham fremfores. For de Omnibusser, der 
for Tiden ere i Fart, flal der inden 3 Maaneder efter denne 
Bestemmelses Jkrafttrceden soges Tilladelse til Korsel over- 
endstenimende med foranstaaende Forflrift.

Z 25 affattes saaledes:
Den, hvem Tilladelsen gives, er Pligtig noje at over

holde de i samme indeholdle Bestemmelser. Den givne T il
ladelse kan saavel af Magistraten som af Politiet tilbagekaldes 
eller indflrcrnkes, naar disse Bestemmelser ikke overholdes,
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17. r^0 v. naar den paagceldende öftere gor sig skyldig i Overtrcedelse
af de oin Omnibuskorslen gceldende almindelige Forskrifter, 
eller naar Han flere Dage i Rad eller jcevnlig undlader at 
benytte Holdepladsen eller benytter den for fcerre Vogne, 
end den til enhver Tid gceldende Fartplan udfordrer, eller 
paa anden Maade sraviger den Politiet meddelte Fartplan.

Z 36, sidste Punktum ophceves.

1 8 . r^ov. Kundgörelse ang. Stadfoestelse paa tuende 
Nr 61. Tilloeg til Statutter for Kreditforeningen af Grund-

ejere i de danske Dstifter. (Jndenrigsministeriet.)

T illce g  I.

til de under 25. April 1896 for Kreditforeningen af Grnnd- 
ejere i de danske Dstifter stadfcestede reviderede Statutter.

1. Det solidarifle Ansvar for et Laan af en Serie, 
naar Laan ydes med Prioritet derefter af en anden Serie, 
beregnes med 10 pCt. af Nestgcelden; dog beregnes der intet 
for den Del af Laanet, der ikke overstiger en Trediedel af 
Vurderingssummen, saaledes som denne er bestemt ved den 
Vurdcring, der ligger til Grund for det nye Laan.

2. Reviderede Statu tters Z 37, 7. Stykke, udgaar, og 
i Stedet herfor og for I  37, 6. Stykke fra Begyndelsen til 
Linie 11 „ . . . Sted, og er det" indscettes:

„N aar et Pan t overtages, flal der i den forste halv- 
aarlige Termin, der indtroeffer efter 12 Ugers Forlob efter 
Overtagelsen, inddraged og annulleres et saadant Belob af 
de i den paagceldende Serie, Afdeling eller Underafdeling 
udstedte Kaöseobligationer, som svarer til Halvdelen af den 
Del af den paa Pantet hvilende Gceld, som overstiger en 
Trediedel af Vurderingssummen, og i den folgende halvaarlige 
Termin et lignende Belob. Den Del af Gcelden, som ikke 
overstiger en Trediedel af Vurderingssummen, kan forblive
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indestaaende. i Ejendommen, indtil Pantet scelges, imod at 18. M v . 
Neservefonden svarer den statntmcessige Ddelse; naar Pantet 
scelges, kan den ovenncevnte Gceld overtages af Koberen, 
men for saa vidt dette ikke ster, skal der i den forste halv- 
aarlige Termin, der indtrceffer ester 12 Ugers Forlob efter 
Salget, inddrages og annulleres et til Gcelden svarende Be
lob af Kasseobligationer. Foreningen kan ikke uden Jnden- 
rigsministerens Samtykke beholde et overtaget Pan t udover 
3 Aar. Det er".

3. Neservefonden anbringes efter de for umyndiges 
Midler gceldende Regler. Dog kan det Belob, som det efter 
Direktionens Skon er onfleligt at have til Raadighed til 
Imodegaaelse af de Krav, hver Termin stiller, anbringes i 
en Bank til Forrentning.

Ingen Del af Neservefonden maa uden Indenrigsmini- 
sterens Billigelse bruges til Udlaan til Foreningens Med- 
lemmer.

4. Den i Statutternes Z 60 indeholdte Regel for 
Medlemmernes Stemnieberettigelse paa Generalforsamlingen 
skal ogsaa gcelde i andre Tilfcelde, hvor Medlemmerne ere 
stemmeberettigede.

5. Foruden Foreningens tvende Revisorer, der ud- 
NL'vnes af Reprcesentantflabet, udncrvner Jndenrigsministeren 
fra 1. April 1897 en tredie Revisor, der ikke behover at 
vcere Medlem af Foreningen.

6. Vurderingsmcend maa ikke vcelges i mindre Di- 
strikter end de for Balg af Reprcesentanter gceldende.

Tillceg til Statutter foe Ostifternes Kredits. All 1896.

T illceg  II.

til de for Kreditforeningen af Grundejere i de danske Dstifter 
under 25» April 1896 stadfcestede reviderede Statutter, inde- 

holdende scerlige Bestemmelser for Foreniugens 7. Serie. 

1. I  Henhold til Lov af 24. April 1896 yder For-



18. M v . eningen saavel uamortisable soni amortisable Laan inden for 
de i Loven fastsatte Grcenser.

2. Den 15. M aj 1897 fluttes 6. Serie, og den 11. 
Ju n i 1897 aabnes 7. Serie.

3. 7. Serie deles i A f d e l in g  er, der omfatter de 
Medlemmer, der i en Aarrcekke ere indtraadte i Foreningeu.

En Afdeling kan deles i U n d e r a f d e l in g e r  med for- 
flellig Nentefod.

Laanene i en Afdeling inddeles i 2 K la sse r , nemlig:
1. K la sse : uamortisable Laan, som kunne udgsre indtil i/g

af Vurderingssummen, og
2. K la s s e :  Laan, der amortiseres i hojst 60 Aar, og som

kunne udgöre indtil 3/  ̂ af Vurderingssummen.
I  samme Ejendom kan gives Laan af begge Klasser.
Reprcesentantskabet bestemmer i Forening med Direk

tionen, naar en Afdeling skal sluttes og en ny flal begynde, 
om og sra hvilket Tiddpunkt en Afdeling skal omfatte flere 
Underafdelinger, samt den for disse gceldende Nentefod.

En Afdeling kan kun fluttes ved Udlobet af en Ud- 
laanstermin og flal da omfatte et Hovedstolsbelsb af mindst 
20 Millioner Kroner.

En Underafdeling flal begynde med en Udlaanstermin.
4. Overensstemmende med Statutterne hviler dct soli- 

dariske Ansvar oder for Kasseobligationsejerne paa samtlige 
Medlemmer af Serien.

Det gensidige Ansvar mellem Seriens Medlemmer 
ordnes saaledes:

Enhver Afdeling bcerer det solidarifle Ansvar for de 
Tab, deil lider, og for alle de den paahvilende Forpligtelser, 
scerlig med Hensyn til dens forholdsvise Andel af Obligations- 
gcelden. Naar Serien bestaar af flere Afdelinger, udstrcekkes 
Ansvaret til hele Serien, dersom det göres npdvLNdigt.

Bliver nogen Afdeling til nogen Tid ude af Stand til 
at ndrede, hvad der Paahviler den, tilflyde Seriens andre
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Afdelinger det inanglende, mod at faa de ydede Forstrcek-18. I^ov. 
ninger lillige med 4 pCt. aarlig Reute deraf tilbagebetalte 
af den nodlidende Afdeling.

5. Hver Afdeling har sin scerlige Reserve- og Admini
strationsfond, der bestaar af de Bidrag og Jndtcegter, som 
noevnes i Statutterne, dog med Undtagelse af proestriberede 
Renter og Kapitalbelob, der tilfalde hele Serien og fordeles 
mellem Asdelingerne i samme Forhold, hvori disse i det 
paagceldende Regnstabsaar have bidraget til Administrations- 
omkostningerne.

Skulde en Afdelings Reserve- og Administrationsfond 
blive mindre end 1 pCt. af dens forholdsvise Andel af 
Kasseobligationsgcelden, ere samtlige Medlemmer af Paagoel- 
dende Afdeling, derunder ogsaa Medlemmer, som i Regn- 
flabsaaret helt eller delvis have betalt deres Goeld, pligtige 
til at udrede saadanne overordentlige Bidrag, som ved noj- 
agtig Paaligning paa hvert Medlems Hovedstol, i Forhold 
1 : 2  for den uamortisable og amortisable Del, for faa vidt 
yderligere Paaligning paa den uamortisable Del ikke maatte 
vcere notwendig, udfordres til at bringe Fanden op til hin 
Storrelse.

6. Den aarlige Udelse, som Medlemmerne stulle betale, 
bestemmes efter den Underafdeling og Klasse, hvortil Laanet 
eller Dele deraf henhorer.

Eftersom Laanet er modtaget i 3 eller 31/2 pCt.s Kasse- 
obligationer, er den aarlige Udelse for de 2 Laaneklasser: 

for 1. K la s se s  La a n  respektive 3,go og 3,56 pCt., hvoraf 
0,06 tilfalder Reserve- og Administrationsfonden, medens 
Resten udgor Renten,

for 2 . K l a s s e s  La an  respektive 0 ,7g og 4,16 PCt., 
hvoraf henholdsvis 3 og 31/2 PCt. er Rente, 0,16 er 
Bidrag til Reserve- og Administrationsfonden og Resten 
afflrives som Afdrag Paa Goelden. Bed Oprettelsen 
af nye Underafdelinger (Z 3) forhojes etter formindstes 

Syttcndc Hefte. 14
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18. r^ov. de paagceldende Atedlemniers halvaarlige Ljdelser for-
holdsvis.
Udelsen svareS af Hovedstolen med Halvdllen i hver 

1 ). Iu u i  og 1 1 . December Termin.
Laanene inider 2 . Klasse amortiseres ved de ovenfor 

stipulerede Melser i HM  60 Aar, og med den sidste halv
aarlige Idelse betales den skyldige Rest.

7. Som  Indsknd af ethvert Laan af Serien betales 
til Reserve- og Administrationsfouden:

af 1. KlasseS Laan 1 PCt.
- 2. — — 2 —

der kan erla'ggeS med 1/4 ved Laanets Modtagelse og med 
1/4 i hver af de ncermest Paafolgende 3 Terminer.

8 . Naar Atedlemmer gpre ekstraordimere Afdrag paa 
deres Goeld, bestemmer Direktionen i hvert eukelt Tilfcelde, 
paa hvilken eller paa hvilke Klasser af Laanet Afdraget stal 
afskrives, saafremt Laanet hprer til flere Klasser, og Hoved
stolen nedscettes da i samme Forhold, som Restgcrlden ved 
Afdraget er bleven formindflet, saa at Amortisationstiden for 
Laanet — for saa vidt dette Hörer til 2 . Klasse — forbliver 
uforandret.

Afdraget maa derhos altid have en saadan Styrrelse, 
at den nye Hovedstol bliver et Multiplum af 100 Kr.

For den Del af Hovedstolen, der saaledes udgaar, be- 
tragtes Medlemmet som ndtreedende.

9. I  hver Afdelings Reserve- og Administrationsfond 
participere dens Medlemmers umnortisable Laan med 1 pCt. 
af Hovedstolen. Har Fonden en saadan Stsrrelse, at der 
tilkommer amortisable Laan (se nedenfor) en Andel ved 
Overforelse eller Jndfrielse, flal ncevnte 1 pCt. af Hoved
stolen udbetales ved Udtroedelse as Afdelingen. E r dette ikke 
Tilfceldet, udbetales intet.

Medlemmernes amortisable Laan participere i Fondens 
pvrige Formue i Forhold til disse Laans samlede Hovedstol
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ved hvert Regnflabsaars Udltb, og Andelen ved saadanne 18. ^lov. 
Laans Overftrelse til en senere Asdeling, ved deres Judfrielse 
eller ordinäre Afvikling udbetales eller afflrives ester Reg
lerne i reviderede S tatntters 29—34.

Naar en Afdelings Reserve- og Administrationsfond ved 
Udltbet af et Regnflabsaar viser, at de amortisable Laans 
Formne udgsr mere end 5 pCt. as den tilsvarende Gcekd, 
bestemincr Neprcesentantflabet i Forening med Direktionen, 
paa hvilken Maade det, der ejes udover 5 pCt-, flal komme 
de paagoeldende Medlemmer til Gode.

N aar en Afdelings samtlige amortisable Laau ere af- 
viklede, participere de uamortisable Laan i Reserve- og Ad
ministrationsfondens Formne i Forhold til disse Laans 
samlede Hovedstol ved hvert Negnflabsaars Udltb, og den 
fulde Andel ndbetales, for saa vidt den ikke er mindre end 
1 pCt., ved saadanne Laans Overftrelse til en senere Serie 
eller Afdeling eller ved deres Jndfrielse.

Seriens Kasseobligationer affattes ester en af Direk
tionen vedtagen Formular.

Direktionen er bemyndiget til at udstrrdige dem baade 
med danfl Tekst og med Tekst i fremmede Sprog og betal- 
bare i Henseende til baade Kapital og Nenter ogsaa Paa 
Steder udenfor Danmark.

Kasseobligationerne forrentes ester deres Paalydende 
mod Aflevering af vedkommende Kupons halvaarlig hver 1.
J u l i  og 2. Ja n u a r  og indfris i Tilfcelde af Udtrcekning eller 
Opsigelse med deres paalydende Ncerdi til de samme Tider.

De til enhver af SerienS Underafdelinger hörende Kasse
obligationer med tilhprende Nentekupons udfcerdigeö ined et 
saa forflelligt Id re  og Jndhold, at Adflillelsen mellem dem 
derved er tydelig bestemt.

Afbetaling med Kasseobligationer paa et i Serien op- 
taget Laan kan kun fle med Seriens Kasseobligationer af 
samme S lags som dem, hvormed Laanet er effektueret.
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Kov. 11. Laan ndbetales i Seriens Kasseobligatiouer, der 
forrentes fra 1. Ju l i  og 1. Jan u ar, men Rentegodtgsrelse 
fra den 11. Ju n i til 1. Ju li  og fra 11. DecemLer til 1. 
J a n u a r giveS ikke dem, der indtrcede som Medlemmer i 
Serien.

12. Den Del af Administrationsomkostningerne, der i 
Henhold til reviderede S tatu tters 8 41 falber paa Serien, 
fordeles paa dens Afdelinger efter samme Regler, som goelde 
for Seriernes indbyrdes Forhold.

13. Foreningens reviderede Statutter af 25. April 
1896 ere gcrldende ogsaa for 7. Serie med de Modifika- 
tioner, som de foregaaende §8 nvdvendiggvr, men ved de 
foregaaende 88 ere specielt folgende 8§ forandrede eller modi- 
ficerede for 7. Series Vedkommende:
8 1, ved Judforelse af uamortisable Laan.
8 4, 4. Stk-, 2. Punktum v e d ......... 8 10, 5. Stk.
8 6, ncrstsidste Stk. v e d .......................  8 11.
8 24, 6. Stk., 1. og 2. Punktum ved 8
8 24, sidste Stk. v e d ..............................  8 5, 2. Stk.
8 27, 1. Stk. ved ...................................  8 8.
8 29, 3. Stk.. 1. Punktum v e d ........... 8 9, 1. og 4. Stk.
8 30 ved ...................................................  tz 9, 1. og 4. Stk.
8 31 ved..................................................... 8 8.
8 32 ved..................................................... 8 9.
8 35, 1. Stk., Linie 7 „oprindelige

Gceld" ved............  8 8.
8 35, 1. Stk. ved .................................... 8 9.
8 37, 8. Stk. ved ....................................  8 9.
8 39, 1. Stk. ved ....................................  8 H -
8 40, 5. Stk., 1. Punktum ved............8 5, 1. Stk.
8 41, 2. og 3. Stk., ved.......................  8 12.

8 29 gcelder ogsaa for Overfvrelse fra en sluttet til den 
aabue Afdelings 7. Serie.
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Bestemmelserne i K 41, 4., 5. og 6. Stk. om Andel 18. Nov. 
m. v. i Foreningens Ejendom gcelde for 7. Serie, saaledes 
at Neglerne for Seriernes Vedkommende her anvendes paa 
Afdelingerne.

„Serie" og „Afdeling" i de reviderede S tatutter, Z§24, 
sidste Stk., 30, 33, 34, 35, 36 og 37 (1. Stk., 1. Linie,
2. Stk-, 1. Linie, 3. Stk., 3. og 8. Linie, 4. Stk., 1. Linie) 
og § 40 loeses for 7. Series Vedkommende henholdsvis 
som „Afdeling" og „Underafdeling".

Bestemmelserne i tz 29, 3. Stk., sidste Punktum og § 30,
1. Stk., 5. Linie til 7. Linie „eller hviS Laan ..................
samme Termin", ophceveS ved ncervccrende Tillcegs § 8.

Foranstaaende tvende af Generalforsamlingen i Kredit
foreningen af Grundejere i de danfle Vstifter den 30. f. M. 
vedtagne Tillceg stadfcestes herved i Henhold til Lov af 20.
Ju n i  1850 og Lov Nr. 59 af 24. April 1896.

Generaldirekt, for Skattev. Skr. (t il et T old - 19. Nov. 
kammer) ang. Statskassens Stilling i et Kon- 
kursbo med Hensyn til Afgifter og Boder, paa- 
hvilende Fallenten i Henhold til Lov om Afgift 
af Broendevinsbroending af l .  April 1 8 8 7 * ) .

I  Anledning af en Skrivelse, hvori et Toldkammer 
ncest at indöerette, at en Broenderiejer, da Hans Bo den
10. Oktober 1896 blev taget under Konkursbehandling, Var 
styldig til Statskassen forud forfaldne Brcenderiafgifter for 
to Uger til Belvb henholdsvis 289 Kr. 62 Vre og 422 Kr.
82 Vre, har forespurgt, hvorledes de herefter i Henhold til

*) Tidöskr. f. Toldv. 1897.
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1 8 9 6 .  3 1 8 Skr. ang. Boder for Toldovertroedelser.

k9. ^lov. Lov om Beskcitning af Brcrndevinsbrcending af 1. April
1887 § 30 Paalobne Dagmulkter ville vcere at beregne___

................ (svares), at de ommeldte Dagmulkter lob fra
den Dag, da Afgifterne vare forfaldne til Betaling (o: den 
tredie Dag efterat Eftersynet fandt Sted), og indtil den Dag, 
Fallentens Bo toges under Konkursbehandling.

Toldkamret bemyndiges derhos til hos Skifteretteu at 
rekvirere den i Boet tilstedevcerende Spritbeholdning med 
tilhorende Emballage bortsolgt ved Auktion til Doekning af 
de to ovennoevnte Afgiftsbelob, der for den Dels Bekom 
mende, som eoeutuelt ikke maatte blive dcekket ved Bort- 
salget, vil vcere at anmelde i Boet som privilegeret Fordring 
overeusstemmende med ovennoevnte Lovs § 30, fidste Punk
tum, jfr. Toldforordningens 8 75, 4. i. 5., hvorimod de 
paalobne Dagmulkter, der ikke kunne anses at nyde den 
Brceuderiafgiften ved de anforte Bestemmelser hjemlede 
Fortrinsret, ville voere at anmelde i Boet som simpel 
Gceld.

l9. Hov. Generaldirekt, for Skattcv. Skr. ang., at 
Toldvoesenet ikke har Fortrinsret i Konkvrsboer 
for Bsder for Overtrcedelser af Toldforordningen*).

I  Anledning af et Andragende, hvori en Sagforer i 
en Provinsby som Kurator i Kjobmand og Skrceder sam- 
mesteds N. N.s Konkursbo anholdt om Tilbagebetaling af 
wende Boder til Belob henholdsvis 213 Kr. 33 V re og 
36 Kr., som Fallenten forinden Konkursens Jndtroeden 
havde forflyldt i Henhold til Toldforordningens respektive 
§ 227 og § 229, og som, efter tilligemed Toldvcesenets 
Fordring paa de forfaldne Kreditoplagsafgifter at voere blevne

*) Tidsflr. f. Toldv. 1897.
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anmeldte i Boet, af bette vare blevne indbetalte til Told- 19. Aov. 
kassen i Henhold til Vedtagelse paa Skiftesamling i Boet, 
men under udtrykkelig Reservation af Tilbagessgningsret;

.............. . . . . .  at da den Kreditoplagsafgifternc ifslge
Toldforordningcns § 75 tilkommende Panieret og For- 
trinsret ikke kan anses at knytte sig hverken til Toldfor- 
ordningens Z 227 eller til den i § 229 fastsatte Dagsmulkt, 
vil Toldvccsenet have sammen med BoetS ovrige Kreditorer 
at konkurrere for de ommeldte tvende Bsdebelob, hvorfor 
disse ville voere at tilbagebetale Boet imod behorig Kvit- 
tering og Fordringen Paa samme voere samtidig med Til- 
bagebetalingen at anmelde i Boet som simpel Goeld.

Ester dertil given Anledning henledes Opmoerksomheden 
paa, at Bpder for Overtrcedelser af Toldforordningen as 1.
Februar 1797 ikke ere Genstand for Afsoning ester Lov af 
16. Februar 1866, jfr. Iustitöministeriets Skrivelse af 3.
December 1868, og altsaa i Tilfoelde af Oplagshaverens 
Konkurs ville vwre at syldestgöre af Konkursboet.

Kirke- og Uudervisningsnnn. Cirk. (til B i- 23. Aov. 
floppernc) aug. Indberetninger til S tatens sta- 
tistiske Bureau om viede, fsdtc, düde og kon- 
firmerede.

Ministeriet flulde herved tjenstligst anmode Deres Hoj- 
oervoerdighed om at ville göre Proesterne i det Dem be- 
troede S tift opmcvrksomme paa, at de Skemaer, der i De
cember Maaned d. A. ville blive dem tilstillede fra Statens 
statistifle Bureau til Brug ved de dem paahvilende aarlige 
Indberetninger om viede, fodte, dsde og konfirmerede, ville 
voere asfattede paa en noget anden Maade end hidtil. De 
stete Forandringer kunne ikke antages at ville gsre diöse 
Indberetninger byrdefuldere for Proesterne, idet Tilfsjelserne



23. Nov. ere forholdsvis faa, medens paa den anden Side de paa de 
tidligere benyttede Skemaers 4. Side forlangte Oplysninger 
om döde, der ere omkomne ved en voldsom Död, helt ere 
udeladte, ligesom der paa de nye Skemaer vil findes fcerre 
Optcellinger og indbyrdes Afstemninger end hidtil.

Da imidlertid Nytten af den hele Foranstaltning i saa 
höj Grad afhamger af den Nöjagtighed og Ensartethed, 
hvormed Udfyldningen af Skemaet finder Sted, stal man 
anmode Dem om at ville indflcerpe samtlige de Proester, 
hvem Udfyldningen paahviler, nöje at overholde de i An- 
mcerkningen överst paa Skemaets 1. Side givne Regler for, 
hvilke Vielser, Födsler og Dödsfald hver enkelt Prcest 
stal medtage paa det Skema, Han udfylder, nemlig samt
lige Vielser, Födsler og Dödsfald, der ere foregaaede 
inden for Hans Pastorat, ikke ftere, det vil sige, ikke Vielser, 
Födsler og Dödsfald, der ere foregaaede andensteds, selv 
om vedkommende var knyttet til Hans Sogn, eller selv om 
Daab eller Begravelse fandt Sted i Hans Sogn, og ikke 
fcerre, det vil sige s a m t l i g e  Vielser, Födsler og Dödsfald, 
ogsaa saadanne, hvor Brüden ikke hörte hjemme i Hans 
Sogn, eller Hvor Daab eller Begravelse foregik andensteds. 
Ogsaa viede, födte eller döde, der ikke höre til Folkekirken, 
flulle optages paa Skemaet, medmindre den paagceldcnde 
Hörer til et Trossamfnnd, der har en anerkendt Prcest i 
Sognet (Kommunen), i hvilket Tilscelde det paahviler dette 
Trossamfunds Prcest selv at udfylde et Skema, omfatteude 
samtlige de af Ham i Sognet (Kommunen) foretagne Vielser 
saavel som samtlige de for Ham anmeldte Födfler og Döds- 
fald blandt de til Hans Menighed hörende, i Sognet (Kom
munen) vcerende Personer.

Derimod har Ministeriet ved Cirkulcere af Dags Dato 
til samtlige Amtmcend og Kjöbenhavns Magistrat bedet de an- 
erkendteTrossamfunds Prcesters Opmcerksomhed henledet Paa, at 
i alle Tilscelde, hvor de foretage Vielser eller Bcgravelser 
udenfor det Distrikt (Sogn, Kommune), for hvilket de have
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modtaget Anerkendelse, vil det ikke Paahvile dem at medtage 2 3 . ^o v . 
de paagceldende Personer paa deres Skemaer, hvorimod disse 
ville vcere at optage Paa det Skema, som Sogneprcesten 
paa det paagceldende Sted — o: henholdsvis Vielsesstedet 
og Dodsstcdet — har at udfyldc. Ligeledes ville Fodsler, 
foregaaede udenfor det Distrikt (Sogn, Kommune), for 
hvilket de have modtaget Anerkendelse, ikke vcere at med- 
optage paa deres Skemaer, selv om de indfores i deres 
Ministerialboger, men derimod Paa det af Fodestedets 
Sogneprcest forte Skema. De ville derfor i alle flige Til- 
fcelde have at göre Anmeldelse til denne om en saadan 
Vielse, Begravelse eller Fodsel. Overensstemmende hermed 
bedes det indflcerpct Sogneprcesterne, at de optage alle de 
Vielser, Fsdsler og Dsdssald, hvorom de saaledes modtage 
Anmeldelse, paa deres Skemaer.

Hvad Oversigten oder konfirmerede angaar, da skal den 
ligeledes omfatte samtlige de af vedkommende Proest kon
firmerede, selv om de maatte vcere hjemmehvrende i et andet 
Sogn, og udensogns konfirmerede skulle altsaa ikke medtages 
paa Skemaet i deres Hjemsteds Sogn.

Det tilfpjes, at medens der, som ovenfor ncevnt, ikke 
paa de nye Skemaer vil findes optaget nogen Rubrik an- 
gaaende dsde, som ere omkomne ved voldsom Dvd, vil der 
endnu med det Skema, der tilstilles Prcesterne i December 
Maaned d. A., folge et Tillcegsblad med Nubrikker til Ud- 
fyldning paa scedvanlig Maade af Dodsfald ved Ulykkes- 
tilfcelde i de tre forste Kvartaler af indevcerende Aar.

De her omhandlede Skemaer ville fremtidig vcere at 
indsende af Prcesterne direkte til S tatens statistiske Bureau 
inden Udgangen af hvert Aars M arts Maaned*).

*) Det ovenncevnte Cirkulcere af s. D. til Amtmcendene 
og Kjobenhavns Magistrat angaaende de Forpligtelser, 
der paahvile de anerkendte Trossamfunds Prcester med 
Hensyn til disse Jndberetninger, er af ganfke tilsvarende
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25. Hov. Jnstrnks sor samtlige til Praksis berettigede 
Nr. 12S. JordemjSdre. (Justitsministeriet.)

-Jndm. Sam l. 5)12.

27. M v . Bekendtgürelse om Oumibuskörsel i  Kjöben 
havn*). (Kjobenyavns Magistrat).

27. M v . Anordning om en forandret Affattelse af tz 1 
i Anordning af 9. September 1887 om A n 
meldelse af Födfler paa Den St. Croix. (Fi- 
nansininisteriet.)

P aa  Finansministeriets derom nedlagte allerunder- 
danigste Forestitting har det behaget Hans Majestcet Köngen 
ved allerhßjeste Resolution af 27. November 1896 aller- 
naadigst at stadfceste den af Kolonialraadet for S t .  Croix 
ved 3. Behandling den 21. September 1896 vedtagne 
Anordning om en forandret Affattelse af § 1 i Anordnung 
af 9. September 1887 om Anmeldelse af Fvdsler paa Den 
S t. Croix.

§ 1 i Anordning af 9. September 1887 om An
meldelse af FpdSler paa Den S t. Croix affattes saaledes:

„Enhver Barnefvdsel paa S t. Croix stal anmeldes

Jndhold, og det er derfor anset for nfornvdent at med- 
tage det i ncervcereude Säm ling.

Ved Cirkulcerer af 19. Deeember s. A. besterntes 
det, at de her omhandlede Jndberetninger af Folke- 
kirkenö Prcester flulle indsendes gennem Prcest og Bi- 
flop, af de anerkendte Trossamfundö Prcester gennem 
vedkommende Amt og Kjsbenhavns Magistrat.

-) S e  Tillceg af 17. November d. A. til Reglement sor 
den offentlige Ksrsel i Kjobenhavn af 18. Jan u ar 1869,
2. Afsnit, der findes optaget foran.
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paa vedkommendc Politikammer i Byerne og Forstcederne 27. llov. 
inden 48 Timer og i Landdistrikterne senest den ferste Lordag 
efter Fedsclen.

Anmeldelsespligten omfatter Fedsclen af alle levende 
fsdte Fostre, ogsaa saadanne, som mangle Levccvne, samt 
endvidere Fsdselen af dodfsdte Fostre, som fodes efter Ud- 
gangen as den 28. Svangcrflabsuge.

Bekendtgürelse om Undtagelser fra Forbuddet 28 istov. 

mod Arbejde i Fabrikker m. v. paa Folkekirkens 
Helligdage. (Jndenrigsministeriet.)

Jüdin, Sam l. 606.

Kirke- og Undervisningsmin. Skr. (til Vesty- 28. i-inv. 

relsen for en Undervisningsanstalt) ang., uuder 
hvilke Betingelser almmdelig Forberedelseseksamen 
og Skoleleerereksamen kunne suppleres mcd de i 
Anordning af 1. M arts 1895 soreskrevne T il-  
lcegsprover.*)

I  behagelig Skrivelse af 12. d. M . har Bestyrelsen ud- 
bedt sig forstellige Oplysninger om Betingelserne for at 
kunne supplere almmdelig Forberedelseseksamen og Skole- 
lcerereksamen med 1. Karakter til at gcelde lige mcd 4.
Klasses Eksamen, hvilke SpsrgSm aal ncermere ere prceei- 
serede saaledes:

1) om Skolelcerereksamen med 1. Karakter med tilho- 
rende Tillcegsprpve med Hensyn til en 4. Kladses Eksamen 
er ligestillet med almindelig Forberedelseseksamen udeu Hen
syn til Karaktererne i sidstncevnteö „Afslntningsfag", og

*) Gejstlig Neskriptsamling.



28. ^lov. scerlig om Karaktererne i Dansk (f. Eks. g. og g. ->) have 
noget at betyde i denne Henseende;

2) om Eksamen i Sprog til Skolelcerereksamen gcelder 
som Tillcegsprove til 4. Klasses Eksamen;

3) om almindelig Forberedelseseksamen (eventuell Skole
lcerereksamen med 2 fremmede Sprog) med Hensyn til at 
kunne snppleres til 4. Klasses Eksamen giver samme Ret 
som almindelig Forberedelseseksamen med 3 fremmede S p ro g , 
i bekrceftende Fald, hvor mange Points der kroeves iAfslut- 
ningßfagene og i det hele ved almindelig Forberedelseseksamen 
(eventuelt Skolelcerereksamen) med 2 fremmede Sprog, for 
at den skal kunne benyttes paa den ncevnte Maade, og hvor 
mange Points der krceves opnaaet ved Tilloegsproven i det
3. fremmede Sprog.

I  Anledning heraf skulde Ministeriet tjenstlig meddele 
fo lgende til behagelig Efterretning:

nä 1. Den, som har bestaaet Skolelcerereksamen samt 
den derefter folgende Tillcegseksamen i de tre nyere Sprog 
efter Reglen i kgl. Anordning af 1. M arts 1895 § 8, har 
tun Net til at indstille sig til den Tillcegsprove i Latin og 
Grcefk eller i Latin alene, hvorved almindelig Forberedelses
eksamen snppleres til at gcelde lige med 4. Klasses 
Eksamen, naar vedkommende saavel for den mundtlige som 
for den skriftlige Prove i Dansk mindst har opnaaet Karak- 
teren „godt", og — saafremt vedkommende onfker at under- 
kaste sig Afgangseksamen i sproglig-historifl Netning og 
derfor maa bestaa en Prove i Latin og Grcefk — Hans Ka- 
rakterer ved Skolelcerereksamen i Geografi, Naturhistorie, 
Aritmetik og Geometri i Forbindelse med Karaktererne i 
Sprogenc ved Tillcegsproven tilsammen give mindst 40 Points, 
eller — saafremt Afgangseksamen i matematisk-naturviden- 
fkabelig Netning er Maalet (med Tillcegsprove i Latin alene) 
— da Skolelcerereksamens Karakterer i Geografi og Natur-
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Historie i Forbindelse rned Karaktererne i Sprogene ved Til- 28. ^ o v . 
lcegsprsven give mindst 30 Points.

aä  2. Nej; Eksamen i de tre Sprog maa tages som 
en faulig TillcegsprLlve til Skolelcerereksamen for at supplere 
denne til at gcelde lige med almindelig Forberedelseseksamen, 
og fsrst derefter kan der vcere Tale orn at supplere denne 
til 4. Klasses Eksamen ved Prpven i Latin (-s- Grcefl).

aä  3. J a ;  og i det tredie fremmede Sprog, hvori 
Prsven tages scrrskilt, maa der opnaad mindst g., saaledes 
at der altsaa forud i de andre Fag maa vcere opnaaet saa- 
danne Karakterer, at de ovenfor under Punkt 1 opstillede 
Betingelser for at kunne tage Tillcegsprsven i Latin (-s- Grcefl) 
fyldestgsres ved Tilkomsten af dette g. E r dette tredie ny 
tilkommende Sprog altsaa Engelfl, der regnes dobbelt, maa 
der forud vcere opnaaet mindst 30 (henholdsvis 20) Points 
i de andre Fag; er det derimod Franst eller Tyfl, maa 
der forud vcere opnaaet mindst 35 (henholdsvis 25) Points 
(samt naturligvis Minimumskaraktererne i Danfl). Om 
der ved Proven i det tredie Sprog flulde opnaas noget 
over g., kan dette Overflnd ikke opveje noget Deficit i 
Fagene forud.

Knndgsrelse ang. Stadfccstelse paa Tilloeg til so. klov. 
Statutter for Kreditforeningcn af Grundejere i Nr. 65. 

Kobenhavn og Omegn. (Jndenrigsministeriet.)
T illc e g

til de under 19. M aj 1882, 9. Ju n i 1883, 7. Ju n i 1884,
11. Ju n i 1887, 25. M aj 1888, 22. J u l i  1893, 4. Ju n i 
1895 og 3. Ju n i 1896 stadfcestede Statutter for Kreditfor

eningen af Grundejere i Kjöbenhavn og Omegn.
1. Direktionen bemyndiges til at afflutte 3. Afdeling, 

saaledes at alle derefter udbetalte Laan danne en ny 4. Af
deling, hvis Forhold til de celdre Afdelinger bestemmes al- 
deles paa samme Maade som 3. Afdelings Forhold til de



30. I^ov. 2 sorste Afdelinger, saa at den har sine egne Amortisations
og Rente- samt Reserve- og Admmistrationsfonds, men del- 
tager i det foelles solidariske Ansvar over for Obligations- 
Ejerne ifolge StatutterneS § 2, jfr. § 4, Stalnttillceg 25. 
M aj 1888 Sthkke l og 22. Jn li 1893.

I  ovrigt gcelde for den nye 4. Afdeling folgende fe r 
tige Regler.

2. Laanene kunne helt eller delvis gives som ikke- 
amortisable, dog saaledes at den ikke-amortisable Det af 
Laanene ilke inaa overstige en Trediedel af Panternes Vur- 
deringssum. Den ikke aniortisable Del af Laanene udbetales 
i tilsvarende ikke amortisable Kasseobligationer.

Direktionen bemyndiges til med Neprcesentautftabets 
Billigelse og under Jndenrigsministerens Sanktion at trceffe 
Overenskomst om Sammenslutning med andre Kreditforeninger 
til Udstedelse af foelles ikke-amortisable Kasseobligationer, for 
hvilke de enkeltc Kreditforeninger ha'fte i Forhold til de Be
lob, hvormed de ere delagtige i Central-Kreditforeningen.

3. Af de ikke-amortisable Kasseobligationer maa til 
ingen Tid vcere udstedt et storre Belob end det, som Kredit
foreningen ejer i Panteobligationer for tilsvarende ikke-amor
tisable Laan. Afdrag paa disse kan derfor kun fle ved Jnd- 
levering ü l Kassation af saadanne Kasseobligationer svareude 
til paagceldende Laan. De saaledes betalte Afdrag afskriveö 
tillige paa Laanets Hovedstol, saa at Ddelserne af denne 
sorholdsvis nedscettes.

4. Den amortisable Del af Laanene udbetales i For
eningens amortisable Kasseobligationer, og den Del af samme, 
der udgor fulde 100 Kr., kan til enhver Tid ekstraordincert 
indfries eller afdrages ved Jndlevering til Kassation af 
Kasseobligationer af samme Art, Serie og Nentefod, hvori 
Laanet er udbetalt. De saaledes betalte Afdrag kunne efter 
Direktionen Bestemmelse tillige afstrives paa Hovedstolen, 
saa at Ddelserne af denne sorholdsvis nedscrttes.
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5 . Ned Optagelsen af nye Laan skal der til Reserve- 30. Xov. 
og Administrationsfondet betales et Indskud af mindst 1

pCt. af Laanenes ikke-amortisable Del og mindst 2 PCL. af 
den amortisable Del. Dette Jndflud kan efter Direktionen^ 
Bestemmelse betales med Afdrag af mindst 1/4 i hver af de 
forste halvaarlige Terminer, derunder indbefattet Udbetalings- 
Terminen, saafremt Laanet udbetales i selve TerminSmaaue- 
den (Ju n i eller December).

For den ikkc betalte Del af forncevnte Indskud haves 
samme Panteret som for Laanenes ovrige statutmcessige 
Idelser, og hvis noget Medleiu iudfrier sit Laan, forinden 
hele det flyldige Jndstnd er betalt, maa Han samtidig ined 
sin ovrige Gceld indbetale den resterende Del af Jnd- 
ftudet.

6 . Foruden forncevnte Indskud betales af Laanene et 
halvaarligt Bidrag til Reserve- og Administrationsfondet, 
nemlig mindst 0,5  pro nulle af Laanenes ikke amortisable 
Del og 1 pro mille af den amortisable Del.

Af den Del af hvert Laans Restgceld, som til enhver 
Tid overstiger Pantets halve Burderingssum, flal der end- 
videre betales 1/2 pCt. halvaarlig som Tillcegsbidrag til 
Reserve- og Administraüonsfondet. Over dette Tillcegsbidrag 
sores scerligt Negnflab, saaledes at bet opfores som en scerlig 
Del af Reserve- og Administrationsfondet (jfr. § 1 0 ).

7. I  det i Statutternes § 14 ncevnte Tilfcelde flal der 
af samtlige Afdelingens Laan opkrcrves ekstraordincere Bidrag 
til Reserve- og Administrationsfondet i Forhold til deres 
ordincere Bidrag, dog saaledes, at der af de ikke amortisable 
Laan kun svares halvt imod de amortisable.

8 . Amortisationen as LaaneneS amortisable Del fler 
enten saaledes, at der af samme betales en halvaarlig Udelse 
svarende til Renten af det oprindelige Belob med Tillceg af 
mindst 0 ,g, 0 ,2-, 0 ,2  eller 0,15 pCt., henholdsvis eftersom 
Renten er 3, 31 /2, 4 eller 41/2 pCt. (af denne halvaarlige 
Melse beregnes forst Renten af Nestgcelden til enhver Tid,



30. ^lov. medens Resten afflrives som Laanets ordinäre Afdrag), 
eller saaledes, at der foruden Renten af den til enhver Tid 
flyldige Nestgceld betales et fast halvaarligt Afdrag af mindst 
0 ,g pCt. af det oprindelige Belob.

9. Saafrem t de amortisable Laan eller den amortisable 
Del af et Laan ikke ved den ncevnte ordinoere Amortisation
1 Forbindelse mcd den ekstraordincere Afflrivning, jfr. 
nedenfor § 10, og muligt betalte ekstraordincere Afdrag 
skulde vcere helt indfriet senest i den 110. halvaarlige Rente
termin, skal der i hver af de folgende 10 Terminer i alt af 
samme (foruden Renten af Nestgcelden og Bidrag tilReserve- 
og Administrationssondet) mindst som Afdrag og Afflrivning 
(tz 10) betales ^/io af Restgoelden i den 110. Termin, saa 
at Laanets amortisable Del senest er helt indfriet i den 
120. Termin.

1V. Naar 4. Afdelings Reserve- og Administrations
fond har naaet en saadan Storrelse, at det udgor mere end
2 pCt. af Asdelingens ikke-amortisable og 6 pCt. af dens 
amortisable Obligationsgceld tilsammen, anvendes det over- 
flydende til Annullation af den amortisable Obligationsgceld 
og Afflrivning paa den amortisable Del af Laanene i For- 
hold til dennes oprindelige Belob, idet dog det ved Tilloegs- 
bidrag ifolge § 6 , 2 . Stylte, opsamlede Belob forlods anvendes 
til Afflrivning paa de Medlemmers Gceld, der have indbe- 
talt samme og endnu ere Medlemmer af Afdelingen. Denne 
Afflrivning fler i Forhold til de indbetalte Bidrags Belob, 
indtil disse helt ere afflrevne.

Naar hele den amortisable Obligationsmasse er indfriet 
og afviklet, anvendes Reserve- og Administrationsfondets 
Overflud udover 2  pCt. af Obligaüonsgcelden til Jndkob 
og Annullaüon af ikke-amortisable Kasseobligationer og Af- 
skrivning paa Udlaanene i Forhold til denne Del af Laanenes 
Hovedstol; de halvaarlige Ddelser af Laanene nedscettes dog 
tun med 5 pCt. ad Gangen, naar Nedflrivningen af Kapital- 
gcelden har udgjort et saadant Belob.
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11. Dersom et Medlem af en af de fluttede Afdelinger 30. I^ov. 
onfler at indsri sitLaan i denne, samtidig med at Han i den
aabne Afdeling optager et nyt Laan af mindst samme S to r
relse som Restgcelden, maa forstncevnte Laan indfries paa 
statutmcessig Maade, ligesom det nye Laan ydes paa statut- 
mcessige Vilkaar; dog hvis de til det celdre og ü l det nye 
Laan svarende Kasseobligationer ere af samme Art og Rente- 
fod, kan Jndfrielsen af hint og Udbetalingen af dette for 
saa vidt ske ved Af- og Tilflrivning i Foreningens Boger.
Saasremt den celdre Afdelings Reserve- og Administrations
fond udgor mere end 5 pCt. af Obligationsgcelden, kanpaa- 
gceldende Medlem i Stedet for at erholde sin Reservefonds
Andel godflrevet ifolge Statutternes § 22, 2. Stykke og 
Statuttillceg 25. M aj 1888 IV, naar det lobende Aars 
Regnflab og dermed Hans Reservefonds-Andel er opgjort, 
faa denne udbetalt med Fradrag af 1 pCt. af Laanets Hoved- 
stol, hvilket Fradrag tilfalder Afdelingens Reservefond som 
Dcekning for det udtrcedende Medlems solidarifle Ansvar.

12. N aar et Medlem i en af de afsluttede Afdelinger 
onfler at optage et Laan i den aabne Afdeling med Pant 
ncestefter det celdre Laan, beregnes det solidarifle Ansvar for 
dette til 10 pCt. af den Del af dets Restgceld, der over
stiger 1/3 af den for det nye Laan til Grund liggende Vnr- 
dering.

13. Saasremt Foreningen overtager et Pant, flal der 
i den forste halvaarlige Termin, der indtrcefser efter 12 
Ugers Forlob efter Overtagelsen, inddrages og annulleres et 
saadant Belob af de til Laanet udstedte Kasseobligationer, 
som svarer til Halvdelen af den Del af den paa Pantet 
hvilende Gceld, som overstiger en Trediedel af Vurderings- 
summen, og i den folgende halvaarlige Termin et lignende 
Belob. Den Del af Gcelden, som ikke overstiger en Trediedel 
af Vurderingssnmmen, kan forblive indestaaende i Ejen- 
dommen, indtil Pantet scelges, imod at Reservefondet svarer
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30. Rov. statutmcessig Udelse; naar Pantet soelges, kan den oven- 
NLvnte Gceld overtages af Köderen, men for saa vidt dette 
ikke sker, flal Kreditforeningen i den forste halvaarlige T er
min^ der indtrceffer efter 1 2  Ugers Forlob efter Salget, 
inddrage og annullere et til Gceldeu svarcnde Belob af de 
af Foreningen udstedte Kasseobligationer. Foreningen kan 
ikke uden Jndenrigsministerens Samtykke beholde et over
taget P an t ud over tre Aar.

14. Foreningens Reservefonds Midler skulle anbringes 
i de af Foreningen selv eller af den i foranstaaende § 2 
ncevnte Central-Kreditforening udstedte Obligationer eller ved 
Udlaan ifolge Neglerne for umyndiges Midler. Ingen  Del 
af Neservefondene maa uden Jndenrigsministerens Billigelse 
bruged til Udlaan til ForeningenS Medlemmer.

Foranstaaende af Generalforsamlingen i Kreditforeningen 
af Grundejere i Kjobenhavn og Omegn den 24. d. M. 
vedtagne Tillceg stadfcestes herved i Henhold til Lov af 17. 
M arts 1882 og Lov af 24. April 1896.

3 0 .  N o v .  Justitsmin. Skr. (til Amtmanden over Aarhus 
Amt) ang. Forbuddct i Danske Lovs 3 — 16— 8.

..............at en i en Bevilling til LEgteflabs Ophcevelse
iudeholdt Bestemmelse om Tilladelse for en af Parterne til 
at indgaa nyt LEgteflab ikke hjemler den paagceldende Net 
til, uanset Forbuddet i Danste LovS 3—16—8, at indgaa 
LEgteflab med en Person, med hvilken vedkommende ifolge 
senere tilvejebragte Oplysninger under det tidligere LEgteflab 
havde forset sig.

2. vee. Bekendtgörelse om Henlceggelse af Ejerlavet 
Nr. 182. R isbFl m. m. fra Anst, Slangs og Jerlev
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Herreders Jurisdiktion til Gjörding og M s lt  2. vse. 
Herreders Jurisdiktion. (Jllsti1s,ninisteriet.)

P aa  Justitßministeriets derom allerunderdanigst ned- 
lagte Forestilling har det behaget Hans Majestcet Köngen 
under 27. f. M. allernaadigst at bifalde, at Ejerlavet Ris- 
bol m. m. — med Undtagelse af nagle tidligere fra Ejer- 
lavet afskaarne Engkroge M atr.-N r 3 5, 3 K  og 4 5  — 
nemlig M atr.-Nr. 2 , 3  n til 3 e, 3 3 i til 3 g,
4 rr til 4 e, 4 § til 4 i og 5 Lindknud Sogn fra den
1 . M arts 1897 at regne henloegges fra Anst, Slangs 
og Jerlev Herreders Jurisdiktion til Gjording og M alt 
Herreders Jurisdiktion, dog saaledes, at Retshandlinger, hid- 
rorende fra de paagoeldende Ejendomme, som forinden oven- 
ncevnte Tidspunkt maatte voere paabegyndte ved forstncevnte 
Herreders Ret, flulle tilendebringeS sammesteds.

Bekendtgsrelse om Meddelelse af Enerets- 2. vee. 
bevilling for Kjobenhavns Kommunalbestyrelse paa Nr. 133. 

Driften af „Nörrebros Sporvej". (Jndenrigs- 
uiinisterict.)

Under Dags Dato har Jndenrigsministeriet meddelt 
Kjobenhavns Kommunalbestyrelse folgende Eneretdbevilling 
paa Driften af „Norrebros Sporvej":

H a n s  K o n g e lig e  M a je s tc e ts  J n d e n r i g s m in i s t e r  
G o r  v i t t e r l i g t :  Ester at Kjobenhavns Kommunalbestyrelse 
for mig har afgivet Erklcering om i Henhold til § 4 i Lov 
Nr. 96 af 10. April 1895 om Eneret til Anlceg og Drift 
af Sporveje i offentlige Gader og Veje at ville indtrcede i 
den Ret, som overensstemmende med § 22 i den under 7.
April 1866 udfoerdigede Koncession til Anlceg og Benyttelse 
af en Sporvej fra Köngens Nytorv til Lygtevejens Over- 
flcering af den nordsjcellandste Jernbane tilkommer Staren 
over for Aktieselskabet „Norrebros Sporvejsselskab", har jeg



2 . v e e . ifolge den ved forncrvnte Lov as 10. April f. A. givne Be- 
myndigelse meddelt Kjvbenhavns Kommunalbestyrelse Enerets- 
bevilling til i 40 Aar fra den 1. J a n u a r 1897 at regne at 
benytte bemeldt Sporvej paa folgende Vilkaar:

1. Sporvejen skal drives ved Elektricitet som Drivkraft, 
medmindre Jndenrigsuünisteriet ester derom fremkommet 
Andragende maatte tillade, at anden Drivkraft benyttes. 
Elektriciteten anvendes saaledes, at der i Vognene anbringes 
elektrifle Motorer, til hvilke den fornvdne elektrifle Energi 
fsres fra Akkumulatoren indsatte i Vognene.

2. Sporvejens Drift ved Elektricitet maa ikke tage sin 
Begyndelse, forinden Tegninger og Planer over Sporvejs- 
anlcegget og dets Materiel i den Skikkelse, som krccves til 
bemeldte Drift, ere forelagte Jndenrigsministeriet og appro- 
berede af dette, hvorved navnlig vil blive iagttaget, at de i 
Vognene anbragte Motorer ere saaledes konstruerede, at det 
saa vidt muligt undgaas, at fladelige magnetifle Afstands- 
virkninger udgaa fra dem.

3. Saafrem t det maatte vife stg, at den elektrifle Drift 
rnedforer Ulemper, er Bevillingshaveren efter Jndenrigs- 
ministeriets Bestemmelse Pligtig til enten at benytte anden 
Drivkraft end Elektricitet eller at foretage saadanne Foran- 
dringer ved Sporvejsanloegget eller Materieller, som maatte 
anses fornsdne, for at füge fladelige Virkninger kunne und
gaas.

4. Hvis Bevillingshaveren maatte snfle at benytte 
anden Drivkraft end Elektricitet eller at anvende denne 
som Drivkraft paa anden Maade end den foran under Post 
1  angivne, da kan dette kun fle efter dertil af Jndenrigs
ministeriet given Tilladelse, og efter at suldstcendige Teg
ninger og Planer over Sporvejsanlcegget i dets cendrede 
Skikkelse ere approberede af bemeldte Ministerium.

5. De Mangler ved Sporvejsanlcrgget eller dets

1 8 9 6 . 3 3 2  V. vm Encrctsbcvillmg for „NörrcbroS Sporvtj".



Materiel, som af Politiet paaankeS, skulle ufortsvet af- 2. vee . 
hjcelpes.

6 . Sporvognene maa ikke forlade Skinnerne og kpre 
ud paa Brolcegningen eller Vejen.

7. Sporets Vidde flal vcere 4 Fod 8^/2 Tomme 
engelsk M aal (1435 Millimeter). Med Hensyn til Vognenes 
Bredde forbeholder Indenrigsministeriet sig, forinden Driften 
i Henhold til ncervcerende Bevilling tager sin Begyndelse, at 
trceffe ncermere Bestemmelse.

8 . De Materialier, som ere fornodne til Sporvejens 
Vedligeholdelse eller til nye Arbejder ved Sporvejsanlcegget, 
maa ikke oplcegges Paa offentlige Gader, Veje eller Pladser, 
men flulle tilberedte bringes dertil. Sporvognene maa ikke, 
naar de ikke benyttes, henstaa lcengere end 1/4 Time paa 
offentlige Pladser, Gader eller Veje.

9. Sporvejsdristen er underkastet de Bestemmelser, som 
paa lovlig Maade fastscettes for Omnibusser og andre 
Vogne, der fra offentlige Holdepladser befordre Passagerer, 
for saa vidt diöse Bestemmelser efter deres Natur ere an- 
vendelige paa Sporvogne.

10. Med Hensyn til den Hurtighed, hvormed Vognene 
maa bevceges, og disses Lcengde flal Bevillingshaveren 
vcere Politiets Bestemmelser underkastet, ligesom Bevillings
haveren overhovedet med Hensyn til Sporvejens Benyttelse 
flal vcere underkastet de Bestemmelser, som det maatte vise 
sig nodvendigt at foreskrive til Betryggelse for det offentlige; 
jfr. ogsaa Post 3.

11. Bevillingshaveren er forpligtet til at erstatte al 
den Skade, som ved Befordriugen paa Sporvejen tilfojes 
enten Personer og Gods, der besordres paa Sporvejen, eller 
andre Personer og andet Gods eller andre Genstande.
For denne Forpligtelse kan Koncessionshaveren Lun befri 
sig ved at bevise, at det enten er den fladelidendes egen

B. om EileretSbevilling for „Nörrebros Spvrvej". 3 3 3  1 8 9 6 .



1 8 9 6 . 3 3 4  N. um HncretsbevMing for „NorrcbroS Sporvej".

2. Dee. Skyld, at Han har lidt Skade, eller at Skaden er bevirket 
ved uafvendeligt Tilfcelde.

12. For saa vidt der maatte blive anlagt Jernbaner, 
som flcere Sporvejen, skal Bevillingshaveren vcere pligtig 
til at finde sig heri irden at kunne krceve Erstatning for de 
hermed forbundne Ulemper, ligesom Bevillingshaveren ogsaa 
stal bcere Udgifterne ved de Foraridringer ved Sporvejen, 
som i denne Anledning maatte blive nodvendige. Ve- 
villingshaveren vil derhos have at underkaste sig de Be
stemmelser, som Jndenrigsministeriet paa Grund af Over- 
flceringen med nye eller allerede tilstedevcerende Jernbanespor 
maatte fastscette til Betryggelse for Fcerdselen.

13. Bevillingshaveren skal finde sig i, at den herom- 
meldte Sporvej overskcereS af andre Sporveje og eventuell 
paa kortere eller lcengere Strcekninger efter ncermere Be
stemmelse af Jndenrigsministeriet benyttes af andre, der ere 
berettigede til at drive Sporveje; kan der ikke opnaaS 
Enighed med vedkommende om Betingelserne herfor, fast- 
scettes de af Jndenrigsministeriet.

14. Med andre, der have Berettigelse til at drive 
Sporveje, er Bevillingshaveren pligtig til — efter ncermere 
Bestemmelse af Jndenrigsministeriet — at trceffe en Ord- 
ning, der üllader en gensidig Benyttelse af Vognene paa de 
forskellige Sporveje, eller, hvor saadant ikke lader sig göre, 
en Ordning, hvorved der sikres Passagerer, som ere blevne 
befordrede paa en Sporvej, Net til at blive bcfordrede med 
de forste efter deres Ankomst afgaaende Sporvogne paa en 
anden Sporvej, for saa vidt Pladserne i didse ikke alt ved 
Ankomsten ere optagne, og eventuell saaledes, at vedkom
mende Passager kun paa den forste Sporvej erlcegger Be- 
talingen efter en Tatst i Forhold til den paa samtlige S p o r
veje tilbagelagte Strcekning.

15. Med Hensyn til denne Bevillings Fortolkning er 
Bevillingshaveren underkastet Jndenrigsministeriets Kendelse.



Justitsmin. S k .  (til Amtmcmden over H o l- 2. o«e. 
bcek A m t) ang., om det, naar en et Konkursbo 
eller et Dodsbo, i  hvilket Gceldcn ikke er ved- 
gaaet, tilhsrende fast Ejendom swlges ved Auktion, 
er Skifteretten eller Auktionsforvalteren, hvem 
det i Heuhold til Lov om Tvangsauktioner in. m. 
af 9. April 1891 §  46 paahviler at udstede 
Auktionssküde.

..............................  at Ministeriet er af den Formening,
at Skodets Udstedelse i de ncevnte Tilfcelde paahviler Auk
tionsforvalteren, hvormed den ved de kjobenhavnske Retter 
fnlgte Praksiß stemmer, men at forovrigt Sporgsmaalct soni 
jndicielt vil vcrre at afgore af vedkommende Retsbetjent Paa 
eget Ansvar.

Generaldirekt, for Skattev. Skr. (til D irektor 2. Oee. 
N . N .) om Stempelpligt sor Opsigelser for Po- 
licer, der falde ind undcr Stempellovens H 5 5  4 .

I  Skrivelse af 29. September d. A. har De som D i
rektor for N. N. Selflab forespurgt, hvorvidt Opsigelser for 
Policer, der falde ind under Stempellovens tz 5 5 ^ ., ere 
stempelpligtige, 1) naar ForsikringSsummen er under 1,000 
K̂ r. og Policen derfor er stempelfri, og 2) naar Forsikrings- 
summen er 1,000 Kr. eller derover og Policen som Folge 
deraf er stemplet.

Foranlediget heraf flal man herved ineddele, at man, 
da Stempellovens tz 64 ikke hjemler nogen Undtagelse sra 
sin Regel om Opsigelsers Stempelpligt, maa holde for, at 
de ommeldte Opsigelser ere stempelpligtige i Henhold til 
denne ^ovbestemmelse ester vedkommende Forsikrings Belob, 
hvad enten dette er under eller over 1,000 Kr.

Skr. ang. Stempelpligt. 3 3 5  1 8 9 6 .
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3. v e e . Jnstitsmin. Skr. (til Amtmanden oder Hol- 
bcck Amt) ang-, om Udgifterne ved den foreskrevne 
Offentliggorelse af Fortegnelsen over de i Hen- 
hold til K 2 i  Lov Nr. 7 2  af 12. April 1892  
beskikkede Süretsmedlemmer vil kunnc forventes 
ndredede af Statskassen.

............................ at vedkommende Stiftstidende er for-
pligtet til udcn Betaling at optage den ncevnte Bekendt- 
gorelse, hvorfor det fremsatte Sporgsm aal maa besvares 
bencegtende.

3. v e e . Kundgürelse ang. Stadfoestelse paa Tillceg til 
N r. 66. Statutter for den nye Kreditforening for Kobstad- 

grundejere i  Norrejylland. (Jndenrigsministeriet.)
Til lceg

til de under 19. November 1895 stadstcestede reviderede'Z 
Statutter for den nye Kreditforening for Kobstad grundejere 

i Norrejylland.

1. Med December Termin 1896 sluttes 2. Serie 2. 
Afdeling, og med Ju n i Termin 1897 aabues Foreningens
3. Serie med Betegnelsen „3. Serie 31/2 pCt".

2. For hver 20 Millioner Kroner, der ved Udlobet af 
et Negnstabsaar naaes i samlet Hovedstolsbelob i „3. Serie 
31/2  pCt.", asslnttes det solidarifle Ansvar for de Paa- 
gceldende Jnteressenter i Forhold til senere indtrcedende Jn - 
tereSsenter. Jndtrcedelsen fler saaleded i Afdelinger, der 
blive at betegne henholdsvis som Afdeling Afdeling L 
0 . s. v., hvilken Betegnelse optages i de paagceldende Pante- 
obligationer.

Disse Afdelinger ere solidarisk ansvarlige overfor samt- 
lige Kreditorer i „3. Serie 31/2 pCt.", men have altsaa i 
paakommende Tilfcelde Krav paa Tilbagebetaling overfor
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hinallden indbyrdes, med Renter svarende til Kasseobliga- 3. v e e . 
tionsrenten for samme Tid.

Hver Afdeling L  o. s. v.) har sin soerskitte Re
serve- og AdministralionSfond ester Statutternes almindelige 
Regler for Serierne, hvis Bestemmelser ogsaa gcelde for 
de enkelte Afdelingers Forhold til den fcelles Admini
strationskonto, ligesom Statutternes Bestemmelser om For- 
rentning og Afbetaling af de udstedte Kasseobligationer gcelde 
uforandret.

Kasseobligationerne skulle vcere ens for alle Afdelinger 
og saa saaledes tun Betegnelsen „3. Serie 31/2 PCt.", 
de knnne ogsaa udstedes lydende paa 5,000 Kr. med Be- 
teguelsen Litra altsaa en Udvidelse af Statutternes
§ 28, 2. Stk.

3. Det statutmcessige 5 pCt. Indskud i „3. Serie 
31/2 pCt." erlcegges med 2 pCt. ved Laanets Optagelse og 
1 pCt. i hver af de paafölgende 3 Terminer samtidig med 
den ordiucerc Terminsydelse, og Panteobligationerne stulle 
indeholde, at der sor de resterende 3 pCt. Jndstnd giveS 
samme Sikkerhed som for de ordincere Adelser. I  Tilfoelde 
af Laans Overforsel fra en sluttet Serie eller Afdeling 
overfvres dog straks som nyt Jndstnd, hvad der ifolge S ta- 
tutternes tz 14, 2. Stk., kan overfsres, saa at Bestemmelsen 
i noervcerende Paragras om afdragsvis Erlceggelse af Jnd- 
skudet i saa Fald kun anvendes paa Restbelirbet.

Det staar enhver Laantager frit at indbetale det sulde 
Indskud ved Laanets Stiftelse, hvis saadant foretrcekkes.

4. Den ordincere halvaarlige Udelse i „3. Serie 31/2 

pCt.", der crlceggeö i de scedvanlige Terminer, hver Gang 
for det sorlpbne Halvaar, bliver 2 pCt., hvoraf tages som 
Rente 1^/4 pCt. af den til hver Termin flyldige Restgceld 
og b/so pEt. af Hovedstolen til Reserve- og Administrations- 
fonden, medens Resten afstrives som Afdrag paa Gcelden.

Syttendc Hcrfte. 15,
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3. v e e . Direktionen flal ogsaa vcere bemyndiget til at y! 
Laan mod 3 pCt. halvaarlig Ddelse, saaledes at den fo 
ögede Ddelse udelukkende anvendeS til Laanets hurtige 
Amortisation.

5. Del solidariske Ansvar for et Laan af en Ser 
eller Afdeling beregnes, naar Laan ydeS med Prioril 
derefter af en anden Serie eller Afdeling, med 10 pCt. 
Restgcelden; dog beregnes der intet for den Del af Laan, 
der ikke overstiger en Trediedel af den Vurderingssum, so 
ligger ü l Grund for det nye Laan.

6. Naar et P an i overtages, flal i den forste hal 
aarlige Termin, der indtrceffer efter 12 Ugerö Forlob est 
Overtagelsen, inddrageS og annulleres et saadant Belob 
de paagoeldende Kasseobligationer, som svarer til Halvdel 
af den Del af den Paa Pantet hvilende Gcrld, som ovl 
stiger en Trediedel af Vurderingssummen, og i den folgen 
halvaarlige Termin et lignende Belob. Den Del af Gceldk 
som ikke overstiger en Trediedel af Vurderingssummen, k 
forblive indestaaende i Ejendommen, indtil Pantet scelg, 
mod at vedkommende Reserve- og Adminiflrationsfond svm 
den Del af de statutmcessige Idelser, som Ejendomme 
Indtoegter ikke kunne dcekke.

Naar Pantet scelges, flal der i den forste halvaarb 
Termin, der indtrceffer efter 12 Ugers Forlob efter Salc^ 
inddrages og annulleres et til den Del af Gcelden, der i 
overtages af Koberen, svarende Belob af de paagcelde: 
Kasseobligationer.

Foreningen kan ikke uden Jndenrigsministerens S a  
tykke beholde et overtaget Pan t ud over 3 Aar.

(Forandring af Statutternes Z 27, 1. 2. og 6. Stk.
7. Jnteressenternes og Obligationsejernes i §§ 

og 48 omhandlede Stemmeret ndvidcs for begge Par 
saaledes:
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oder 10,000 Kr. til 50,000 Kr. giver 2 Stemmer, 3. I)ee. 
og — 50,000 — — 3 —

hvorefter altsaa ogsaa som Fuldmcvgtig kan afgives 3 
Stemmer.

8. I  Säger, der udelukkende angaa en sluttet Serie, 
have tun denne Series Jnteressenter og Obligationsejere 
Stemmeret.

9. Ingen Del af Reservefondens Midler maa uden 
Jndenrigsministerens Billigelse bruges til Ndlaan til For
eningens Medlemmer.

10. De af Foreningen udstedte Obligationer kunne, 
for saa vidi de ere noterede paa Navn i Foreningens Boger, 
og naar Belobet udgor mindst 50,000 Kr., af vedkommende 
Ejer deponeres i Foreningen og optages i sammes Jnd- 
skrivningsboger. Obligationerne forsynes af den admini- 
strerende Direktor under Parafering af Bogholderen med en 
Paategning om Deponeringen, og der meddeles Ejeren et 
paa samme Maade underflrevet Jndflrivningsbevis, der ikke 
kan transportcres eller paa anden Maade afhcendes saa 
lidt som pantscettes med Retsvirkning overfor Kreditfor
eningen.

11. De i Statutternes Z 26, 4. Stykke, ommeldte 
Renter a 4 pCt. x. a. forandres til den Renteprocent, der 
til enhver Tid svares af 1. Series Kasseobligationer.

12. Statutternes H 44 forandres derhen, at den ene 
af Kreditforeningens Revisorer udncovnes af Jndenrigs- 
ministeren. Denne Forandring indtrceder dog forst, naar 
en af de nuvcerende Revisorer afgaar.

Foranstaaende af Generalforsamlingen i den nye Kre- 
ditsorening for Kobstadgrnndejere i Norrejylland den 18. 
September d. A. vedtagne Tilloeg stadfcestes herved i Hen- 
hold til Lov af 26. M aj 1868 og Lov Nr. 59 af 24. April
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3. v ea . 1896, idet det bliver at iagttage, at NeservefondeneS Midler 
(Z 9) som hidtil anbringes i de af Kreditforeningen udstedte 
Kasseobligationer eller paa anden Maade efter Reglerne for 
Anbringelse af umyndiges Midler.

3. v e e  Kirke- og Undervisningsmin. Skr. ang. Af-
gangsprpverne paa Forskoleseminarierne i Vejle og 
Silkeborg, hvorved bifaldes, at der fremtidig 
blandt Opgaverne medtages Prsver i at ghm- 
nastisere og lege med Bornene^).

4. v e e . Bekendtgrlrelse ang. en nrellem Danmark og
Nr. 134. Ita lien  affluttet Deklaration om gensidig Aner-

kendelse af Skibsmaal. (Udenrigsministeriet.)
Under 12. f. M . er der mellem den kongelige Ge

sandt i Nom Grev F. Neventlow og den italienske Uden- 
rigßminister M arquis Visconti Venosta blevet udvekslet 
folgende Deklaration:

Hans Majestcet Köngen af Danmarks Negering og 
Hans Majestcet Köngen af Italiens Negering have, i U n 
stet om saa vidt mnligt at lette Handelen og Skibsfarten 
mellem Danmark og Italien , besluttet at trceffe folgende 
Ordning med Hensyn til den gensidige Anerkendelse af 
Handelsskibes Maalebreve i Danmark og Italien , og have 
i dette Djemed bemyndiget de undertcgnede til at erklcere 
folgende:

Artikel I. Italienske Skibe, der ere forsynede med et 
af vedkommende italienske Myndigheder udstedt scerligt Cer- 
tifikat udvisende Netto-Tonnagen efter de i Danmark gcel>

'̂ ) Gejstlig Neskriptsamling.
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dende Regler, eller efter de i England gceldende Regler, 4. v e e . 
saavel som italienske Skibe, hvis Papirer af de samme 
Myndigheder ere forsynede med en Paategning, angivende 
den saaledes besternte Tonnage, skulle i danske Havne betale 
de fkyldige Takster og Afgifter paa Grundlag af Netto- 
Tonnageangivelsen i de forncevnte scerlige Certifikater eller 
Paategninger.

Artikel H. I  Mangel af de i Artikel I omtalte fä l
lige Certifikater eller den sarmnesteds omhandlede Paateg
ning kunne italienske Skibe i danfle Havne kun erholde 
Fradrag for Indholdet af de Rum, der efter de danske 
Regler ikke ere indbefattede i Netto-Tonnagen, naar de 
underkaste sig den fornvdne Ommaaling til Bestemmelse af 
bemeldte Rums Kubikindhold.

Artikel III. Danfle Skibe, der ere forsynede med et 
af vedkommende danfle Myndigheder udstedt scerligt Certi- 
fikat, udvisende Netto-Tonnagen efter de i Italien  gceldende 
Regler, saavel som danfle Skibe, hvis Papirer af samme 
Myndigheder ere forsynede med en Paategning, angivende 
den saaledes bestemte Netto-Tonnage, skulle i italienske 
Havne betale de skyldige Takster og Afgifter paa Grundlag 
af Netto-Tonnageangivelsen i det forncevnte scerlige Certifikat 
eller den forncevnte Paategning.

Artikel IV. I  Mangel af det i Artikel III  omtalte 
scerlige Certifikat eller den sarmnesteds omhandlede P aa 
tegning, skulle danske Skibe i en italienfl Havn betale de 
fkyldige Afgifter paa Grundlag af den i det almindelige 
Certifikat indflrevne Netto-Tonnage med Tillceg af Ton
nagen for de Rum, der ikke ere fradragsberettigede efter de 
i Ita lien  gceldende Regler.

Den partielle Ommaaling af disse Rum flal foretages 
af en autoriseret sagkyndig, den flal begrcenseS til de strengt 
nsdvendige Maalinger og maa ikke udstrcekkes til Rum,

1.̂



4. v e e . hvis Dimensioner allerede sremgaa af det almindelige
Maalebrev.

Artikel V. Danske Dampflibe, forsynede med Maale
brev, udstedt ester den 1. April 1895, vedblive at nyde den 
samme Behandling, som de hidtil ere blevne undergivne. 
Det vil sige, at Fpreren kan forlange, at de fradragsberet- 
tigede Maskinrmn beregnes efter de italienfle Regler.

Artikel VI. Maalingsomkostningerne beregnes paa 
Grundlag af de i de respektive Lande goeldende Regim enter, 
og alene for Maalingen af de virkelig maalte Rum.

Artikel VII. Denne Ordning trceder i Kraft umiddel- 
bart ester Bekendtgörelsen.

Udfcerdiget in äuxlo i Rom den 12. November 1896.

5. v e e . Kirke- og Undervisningsmin. Skr. (til en Se-
minarieforstander) ang. Aarskarakteren for prak- 
tisk LLrergeming og Eksamenspröven i samme 

Fag»)-
I  et hertil indgivet Andragende har Hr. Forstanderen 

udbedt Dem en Udtalelse fra Ministeriet, d e l s  angaaende 
Beregningen af den Aarskarakter, der i Henhold til Lov af 
30. M arts 1894 H 6 e af Seminariet gives for praktisk 
Lcerergerning, d e l s  angaaende Valget af den eksaminerende 
Leerer ved Prsven i det ncevnte Fag.

Saaledes foranlediget fkal Ministeriet efter om Sagen 
at have brevvekslet med Formanden for Skolelcerereksamens- 
kommissionen tjenstlig meddele, at man med Hensyn til det 
fsrste af de saaleoes rejste Spvrgsmaal i alt Fald ikke for 
Tiden finder Anledning til at give besternte Regler for Be
regningen af Aarskarakteren, men at man maa have det

1 8 9 6 . 8 4 2  Skr. ang. Aarskaraktcr for praktifl Lcerergerning.

) Gejstlig Restriptsamling.



överladt til det enkette Sem inarium  selv at tage Bestemmelse 5. Oeo. 
om Beregningen af den ncevnte Karakter, idet man gaar ud 
sra, at det vil vcere i Sem inariets egen velforstaaede I n 
teresse, at dets Dom i saa Henseende bliver saa paalidelig 
som muligt.

Hvad det andet af Dem fremsatte Spvrgsm aal angaar, 
skal Ministeriet udtale, at Pröven i praktist Lcerergerning 
bor ledes af en af Seminariets Lcerere, der da selvfslgelig 
ogsaa deltager i Dommen oder den paagceldende Prcestation.
Hans Virksomhed ved Prsvens Aflceggelse kan dog ikke an
tages at ville blive af egentlig eksaminerende Natur, idet 
den som Regel vil kunne begrcenses til en Angivelse af 
P rsvens Varighed og til undtagelsesvis at gribe ledende 
ind under Prgven. I  svrigt maa det vcere overladt til 
Seminariet selv at bestemme, hvilken Lcerer der findes mest 
egnet til at overtage det ommeldte Hverv.

Kirke- og Undervisningsmin. Skr. (til B i-  5. v sc . 
floppen oder Sjcellands Stift) ang., hvilke For- 
sigtighedsmidler der kan anvendes ved Modtagelsen 
af Jndflrivning af Faddere, og om en Priest kan 
sorlange noget Bevis for Sandheden af en Ka
ders og Moders Opgivende ved en saadan Lej- 
lighed*).

................................ flulde Ministeriet med Henvisning
til Forordning af 30. M aj 1828 § 18, jfr. § 13, tjenstlig 
melde til behagelig Efterretning og videre Bekendtgsrelse, 
at medens en Prcest som Regel maa tage den An
meldelse, der fler ved Faderen til et cegte Barn, sor god, 
maa Han, naar det er et ucegte Barn, om hvilket der

Skr. ang. Jndflrivning af Fadderc. 3 4 3  1 8 9 6 .

°) Gejstlig Reskriptsamling.
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5. v e e .  er SpprgSmaal, krceve, at Anmeldelsen sier ved en Ham 
som paalidelig kendt Person, og navnlig kan Han ikke altid 
vcere forpligtet til at tage Moderens Anmeldelse for god.

10.1)oc. Lov om Tilloeg til Svlov as 1. April 1892. 

Nr. ISS. (Jildenrigsministeriet.)

Indm . Sam l. 607.

10. vec. Lov om Tilloeg til Postlov af 5. April 
Nr. IS«. 1888. (Justitsministeriet.)

Indm . Sam l. 607.

11. voe. Justitsmin. Cirk. (tit Justitiarius i Kjyben-
havns Kriminal- og Politiret, Fornranden for 
Sy- og Handelsretten i Kjobenhadn, Politi- 
direktyren i Kjobenhavn, saurtlige Amtmcend og 
samtlige Retsbetjente) ang. Forandringer med 
Hensyn til Strafferegistrenes Fsrelse og Tilveje- 
bringelsen af Materialet for Kriminalstatistikken.

Fra  1. Jan u ar 1897 indtrceder der folgende For
andringer med Hensyn til Strafferegistrenes Förelse og Til- 
vejebringelsen af Materialet for Kriminalstatistikken.

F öre lsen  af Strafseregistret foregaar i Forbryderens 
Fsdejurisdiktion, i Stedet for som hidtil i den Jurisdiktion, 
hvor Netsforfslgningen har fundet Sted.

S a a  snart der i en Justitssag er gaaet Dom i 1. 
Instand, affendes der fra Domstedet til domfceldtes Fpde- 
jurisdiktion et Straffekort, affattet ester nedenstaaende 
Skema:
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(Gul Blanket). 11. v66.

Aargang 189

S t r a f f e l o r t  so r  m a n d l i g e  t i l t a l t e  

udstedt af

1. Tiltaltes f u l d e  N a v n  eventuell tillige Kendingsnavn:

2. — F o d s e l s d a g  og F o d s e l s a a r :

3. — F ö d e s t  ed:  (For indfodte: By eller Sogn
og Jurisdiktion; for Udloendinge: Landet).

4. — S t i l l i n g :
For Personer under 18 Aar tillige For- 

oeldres eller Vcerges Sü lling :

5. E r tiltalte u g i f t ,  g i f t ,  E n k e m a n d ,  s e p a r e r e t  
eller f r a s k i l t ?

6. For hvilket Forhold tiltaltes vedkonunende? (Udfyldes 
ikke i Tilfcelde af Vedtagelse af Bode).

7. S a g e n d  Ud f a l d :  (E r tiltalte i d o m t  S t r a f ,  har 
Han v e d t a g e t  Bode, er Han f r i f u n d e n ,  eller har 
Sagen Haft an d  et Ud f a l d ?  I  de to forste Tilfcelde 
angives tillige Straffend Storrelse).

8. F  o r b r y d e l s e r n e  og F o r s e e l s e r n e ,  for hvilke 
tiltalte blev d o mt  eller v e d t o g B o d e r ,  i Henhold



11. v6e . til hvilke L o v b e s t e mme l s e r ,  S t e d  og T i d  for Lov- 
overtroedelserne*):

1 8 9 6 . 3 4 6  Cirk. aiig. Gtrafferegistrenes Forelse.

Forbrydelsen, Forseelsen.
(Artsbetegnelse og Lovbe- 

stemmelser.)

Hvor begaaet? 
(Jurisdiktion.)

Naar begaaet? 
(Angives saa 
nvjagtigt som 
muligt ved 

Datum, Maa- 
ned, Aar.)

-o

>>)

o)

e)

- -------------
—

*) F l e r e  s t r a f f e d e  H a n d l i n g e r  af sannne  Art, be- 
gaaede i s a mme  Jurisdiktion, opfsres i een Rubrik 
som een Forbrydelse (Forseelse). Ere e n S a r t e d e  
s t r a f b a r e  Handlinger begaaede i f l e r e  Jurisdiktionen 
opftres Handlingens Betegnelse (Navn og §§) i en 
scerlig Rubrik for hver Jurisdiktion. — Flere strafbare 
Handlinger af f o r s k e l l i g  Art opfsres hver i sin scer- 
flilte Rubrik.

Ere f l e r e  P e r s o n e r ,  for hvem Straffekort ud- 
foerdiges, domte (have vedtaget Bx»de) for s a mme  
s t r a f b a r e  H a n d l i n g  (meddelagtige), opfxlres Hand
lingen som scedvanligt paa det ftrste Kort, der udfyldes, 
medens der — for at een Forbrydelse ikke i S ta ti
stiken flal fremtrcede som flere Forbrydelser — paa 
det 2., 3., 4., osv. Kort, der udfyldes, bagefter Hand
lingens Navn (Artsbetegnelsen) tilfojes et Mcerke, resp.
2), 3), 4), osv. for at antyde, at vedkommende Hand
ling allerede findes opfsrt paa henholddvis 1, 2, 3 
osv. Kort.



Cirk. ang. Strafferegistrenes Fsrelse. 3 4 7  1 8 9 6 .

9. Naar I s t e  F o r h ö r ?  1 1 . v e c .

10. A r r e s t e r e t  fra til

11. Naar dekreteret Ak t i o n ?

12. Naar afsagdes D o m m e n  (vedtoges Böden) og ved 
hvilken Ret (Ekstraret, Politiret, S ö re t)?

13. Tidligere endelige Straffedomme (resp. vedtagne Böder):
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)? Hvilken Ret af- 

sagde Dommen? 
(For hvilken 
Net vedtoges 

Böden?)

Forbrydelsen 
eller Forseelsen. 
(Artsbetegnelse 
og Lovbestem- 

melser.) St
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Udstedt den 189
(Underskrift.)
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11. vee. (Blaa Blanket.)

Aargang 189

S l r a f f e k o r t  f o r  kv i nde l i ge  t i l t a l t e .  

udstedt af

1. Tiltaltes f u l dc  N a v n ,  eventuell tillige Kendings- 
navn:

2. — F o d s e l s d a g  og F s d s e l s a a r :

3. - Fp d e s t e d :  For Jndftd te: By eller Sogn 
og Jurisdiktion; for Udlcendinge: Landet.

4. — S t i l l i n g :
For ugifte Perforier nnder 18 Aar tillige 

Forceldres eller Vcerged Slilling:

5. E r tiltalte u g i f t ,  gi f t ,  Enk e ,  s e p a r e r e t  e l l e r  
f r a s k i l t ?  I  de fire srdstncevnte Tilfcelde tillige Man- 
dend Slilling:

6. For hvilket Forhold tiltaltes vedkonnnende? (Udfyldes 
ikke i Tilfcelde af Vedtagelse af Bpde.)

7. S a g e n d  Ud f a l d :  (Er tiltalte i d s m t  S t r a f ,  har 
hun v e d t a g e t  B s d e ,  er hun f r i f u n d e n ,  eller har 
Sagen hast a n d e t  Ud f a l d ?  J d e t o  ftrste Tilfcelde 
angives tillige Straffend Stsrrelsc.)

8. F o r b r y d e l s e r n e  og F o r s e e l s e r n e ,  for hvilke til
talte blev dß i n t  eller v e d t o g B o d e r ,  i Henhold til



Cirk ang. Straffercgistrenes Forelse. 3 4 9  1 8 9 6 .

hvilke L o v b e s t e mme l s e r ,  S t e d  og T i d  for Lov- 11. v ee . 
overtrcedelserne*):

Forbrydelsen, Forseelsen. 
(Artsbetegnelse og Lovbe- 

stemmelser.)

Hvor begaaet? 
(Jurisdiktion.)

N aar begaaet? 
(Angives saa 
nojagtigt som 

muligt ved 
Datum, Maa- 

ned, Aar.)

a)

b)

e)

ch
............. ............- --------------

s>

t)

^) F l e r e  s t r a f f e de  H a n d l i n g e r  af s a mme  Art, be- 
gaaede i s a m me  Jurisdiktion, opfores i een Rubrik 
som een Forbrydelse (Forseelse). E re  c n s a r t e d e  
s t r a f b  a r e  Handlinger begaaede i f l e r e  Jurisdiktioner, 
opfores Handlingens Betegnelse (Navn og §§) i en 
scerlig Rubrik for hver Jurisdiktion. — Flere strafbare 
Handlinger af f o r s k e l l i g  Art opfores hver i sin scer-- 
flilte Rubrik.

Ere f l e r e  P e r s o n e r ,  for hvem Straffekort ud- 
fcerdiges, domte (have vedtaget Bode) for s a mme  
s t r a f b a r e  H a n d l i n g  (meddelagtige), opfores Hand
lingen som scedvanligt paa det forste Kort, der ud- 
fyldes, medens der — for at een Forbrydelse ikke i 
Statistikken flal fremtrcede som flere Forbrydelser — 
paa det 2., 3., 4. osv. Kort, der udfyldeS, bag- 
efter Handlingens Navn (Artsbetegnelsen) tilfojes et 
Mcerke, resp. 2), 3), 4) osv. for at antyde, at ved- 
kommende Handling allerede findes opfort paa hen- 
holdsvis 1, 2, 3 osv. Kort.



11. v e e . 9. N aar I s t e  F o r h o r ?

10. A r r e s l e r e t  fra til

11. Naar dekreteret A k t i o n ?

12. N aar afsagdes D o m m e n  (vedtoges Boden) og ved 
hvilken Ret (Ekstraret, Politiret, S s re t)?

1 8 9 6 . 3 5 0  Cirk. ang. Strafferegistrenes Fsrelse.

13. Tidligere endelige S t r  ffedomme (resp. vedtagne B oder):

2V
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(Underflrift.)
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Et lignende Kort, udfyldt i det Ornfang som de fore- 11. v e e . 
liggende Oplysninger tilstede, afsendeS til Fodejurisdiktionen, 
naar Dornfceldelse er flet under en offentlig Politisag til 
hojere S tra f end Boder eller til Bodes Erlceggelse for en 
Forseelse, med Hensyn ttl hvilken der i den til enhver Tid 
gceldende Lovgivning er foreflrevet scerlig Virkning for gen
tagen Forseelse, eller for noget i almindelig borgerlig 
Straffelov omhandlet Forhold, eller naar en offentlig Under- 
sogelse i nogen af disse Arter Säger affluttes med Ved- 
tagelse af en Bode — derunder selvfolgelig Frafald af 
Tiltale ved overordnet Myndighed paa Vittaar af Bodes 
Erlceggelse. Endelig gcelder det samme, naar der for en 
med Bold forbunden Politiforseelse idommes eller vedtages 
Boder af storre Belob end 25 Kr.

I  Tilfcelde af tiltaltes Frifindelse ved Dom i Justits- 
sager eller i offentlige Politisager med Hensyn til Forhold, 
der gaar ind under en Bestemmelse i almindelig borgerlig 
Straffelov, affendes tilsvarende behorig udfyldt Kort til Fode- 
jurisdiktionen.

Der gives den udfoerdigede Aktsbeskrivelse af Sagen 
Paategning om, at Strafsekort er afsendt, og til hvilken 
Jurisdiktion.

Retsbetjenten i Fodejurisdiktionen indforer Paa Grund
lag af det modtagne Strafsekort det fornodne i Straffe- 
registret, samler de modtagne Kort og indsender dem ved 
Udgangen af hvert Kvartal direkte til S tatens statistifle 
Bureau.

E r vedkommende domt i — henholdsvis har vedtaget 
Bode i — sin Fodejurisdiktion, tilfores der dennes Strafe 
feregister det fornodne, og Strafsekort udfyldes og henlcegges 
til Jndsendelse til S tatens statistifle Bureau sammen med de 
modtagne Kort ved Kvartalets Udlob.

Appelleres den afsagte Dom, affender vedkommende
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11. Dee. Underret umiddelbart efter modtagen Meddelelse om Ud- 
faldet af Appellen henholdsvis ved Overretteu og ved Hpje- 
steret behsrig specialiseret Underretning til Fvdejurisdiktionen, 
hvor der i Henhold til den modtagne Oplysning fler Til- 
fsrsel i Strafferegistret. Modtagne Meddelelser af denne 
Art opbevares sammen med Straffekortene og affendes til- 
lige med didse ved Kvartalets Udgang til Statens statistiske 
Bureau. P aa  samme Maade forholdes der i Tilfoelde af 
Strafeftergivelse eller Strafformildelse.

For Kjvbenhavns Vedkommende udfsres de ovenncevute, 
Retsbetjentene ndenfor Kjpbenhavn paahvilende, Forretninger 
af Kjvbenhavns Kriminal- og PolitiretS Iustitskontor, dog 
at Justitskontoret under S s -  og Handelsreiten i Kjsben- 
havn direkte tilstiller Fsdejurisdiktionen Straffekort for de 
ved denne Ret M alte. Ligesom derhos KM enhavns Kri
minal- og Politirets Iustitskontor varetager Udfoerdigelsen 
af Straffekort for Personer, dpmte ved dertil nedsatte Kom
misstoner, saaledes udfprer det med Hensyn til Personer, 
fsdte ndenfor Kongeriget, og Personer, hvis Fodested ikke 
maatte have kunnet oplyses, de Fodejurisdiktionen ellers 
paahvilende Forretninger med Hensyn til Strafferegistrets 
Forelse og Strafsekorts Indsamling og Jndsendelse til 
S tatens statistiske Bureau. Politidirektvren i Kjsbenhavn 
meddeler henholdsvis Kjobenhavns Kriminal- og Politi
rets Iustitskontor og S ö - og Haudelsrettens Iustitskontor 
Underretning om Udfaldet af Appel af de ved disse 
Retter paadvmte offentlige Säger, der henhpre under 
Strafferegistret, og om Benaadningsresolutioner i saadanne 
Säger. F ra  vedkommende Iustitskontor sendes derefter Un
derretning til Fvdejurisdiktionen i Overensstemmelse med 
foranstaaende Regler.

Naar Straffesager ere behandlede ved gejstlig Ret, 
varetager den Retsbetjent, der er Medlem af Provste-



retten, det fornvdne med Hensyn til Straffekorts Udfcerdigelse, 11. v e e . 
eventuell Jndftrelse i Strafferegistret. Jfslge Brevveksling 
med Krigsministeriet og Marineministeriet vil Fsdejuris- 
diktionen med Hensyn ti! Perforier, dsmte ved militcer Net, 
modtage Straffekort: 1) For saa vidt angaar Domme i 
alle saadanne Säger, i hvilke de paagoeldende ere tillalte 
for nogen af de i almindelig borgerlig Straffelov om- 
handlede Forbrydelser, samt 2) i de Säger, i hvilke de paa- 
gceldende for Overtrcedelser af Straffelov for Krigsmagten 
af 7. M aj 1881 ere idsmte Straffe af stroengere Art end 
simpel Arrest, dog at Straffekort altid fremsendeS, naar der 
er idömt Embeds eller Bestillings Fortabelse. Straffekort 
vil blive fremsendt umiddelbart efter, at Dommen er pu- 
bliceret, eller, for saa vidt Dommen er afsagt i Krigsfkib 
paa Togt, straks efter, at Tagtet er endt. Körtet 
vil blive tilstillet Fpdejurisdiktionen af Jurisdiktions- 
chefen eller Formanden i de dämmende Kommissioner, 
dog, naar Sagen er paadömt i Krigsfkib paa Togt, 
af Chefen for Orlogsvcerftet. Straffekortene fra disse 
Specialretter indsendes fra Fodejurisdiktionen til Statens 
statistifle Bureau i Overensstemmelse med foranstaaeude 
Regler.

F ra  1. Jan u a r 1898 bortfalder deu aarlige Jndsendelse 
til S tatens staüstiske Bureau fra Underretterne af For- 
tegnelser over Personer, der i det forlsbne Aar have vceret 
under Tiltale for kriminelle Forbrydelser.

Derimod indsendes aarlig sammen med de hidtil fore- 
skrevne Jndberetninger om Netsplejen Jndberetniug om 
Antallet af paadomte Justitssager og de under disse tiltalte 
Personer og Jndberetning om Antallet af offentlige Politi- 
sager og de under disse sigtede Personer, affattede efter 
nedenstaaende Skemata:

Cirk. ang. StrasscrcgistreneS Fjörclsc-. 3 5 3  1 8 9 6 .



Indberetning
fra Jurisdiktion om Antallet af de i Aaret p a a d o m te

I u s t i t s s a g e r  samt Antallet af de under disse Säger t i l t a l t e  P e r s o n  er.

1. 2- 3. 4. ! 5.

I  hvor mange 
S ä g e r  afsagdeS 

Dom ?

I Antallet af t i l t a l t e  
j under de under 
! Rubrik 1 ncrvnte 
! Säger.

Hvor mange af 
de tiltalte 

f r i f a n d t e ö ?

Hvor mange af 
de tiltalte

id o m te S  S t r a f ?

For hvor mange 
tiltaltes Vedkom- 

mende gik Dommen 
ud paa andet end 

Frifindelse eller 
Domfoeldelse?

I
!

>
i«

A nm . Sum m en af Tallene under Rubrikkerne 3, 4 og 5 flal udgore Tallet under Rubrik 2.
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I n d b e r e t n i n g
fra Jurisdiktion om Antallet af de i Aaret behandlede o f f e n t l i g e

P o l i t i s a g e r  samt Antallet af de under disse Säger s ig te d e  P e r s o n e r .

1.

Hvor mange 
S ä g e r  

behandledes 
i Aarets 

Lob?

2.

Antallet af 
s ig red e  

under de 
under Rubrik 

1 ncevnte 
Säger.

3.

Antallet af 
sigtede, for 

hvem S a g e n  
ved Aarets Ud- 
gang endnu Var 

u a f g jo r t .

4.

Antallet af 
sigtede, for 

hvem S a g e n  
h cev ed es 

med en 
A d v a rse l.

5.

Antallet af 
andre sigtede, 

for hvem 
S a g e n  

hcevedes.

6.

Antallet af 
sigtede, der 
v e d t o g e  
B o d e r  

uden Dom.

Antall 
for hv 

mei 
a

.7.
et af tiltalte, 
>is Vedkom- 
ide D o m  
fjagdes.

Fri-
fundne

Domtc til

Boder. HS'ere
Straf.

>

!
!

> -

A nm . Summen af Tallene under Rubrikkerne 3, 4, 5, 6 og 7 skal udgore Lallet under Rubrik 2.
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1 8 9 6 . 3 5 6 Cirk. ang. Straffcrcgistrenes Fvrelsc.

11. I)ee. Den sidstncevnte Indberetning trceder i Siedet for den 
hidtil nied Hensyn til offentlige Politisager afgivne.

Blanketter til Straffekort tilvejebringes ved Justits- 
urinisteriets Foranstaltning. Rekvisitioner om saadanne 
rettes uden for Kjobenhavn til Amtmcendene, i Kjobenhavn 
til Ministeriet.

Strafseregistret bor indeholde folgende Rnbrikker:
1) Tiltaltes fulde Navn, eventuell tillige Kendingsnavn.
2) Fodselsdag og Fodselsaar.
3) Fodested (Kobstad eller Sogn).
4) Stilling.
5) Forbrydelse eller Forseelse, angivet ved Arten og, hvis 

Domfoeldelse er flet eller Bode vedtaget, tillige ved ved- 
kommende Lovparagraffer.

6) Straffen (hvis Sagen er afgjort ved Bode uden Dom, 
da udtrykkelig Bemcerkning herom).

7) Den Underret, ved hvilken Dom er afsagt eller Bode 
vedtaget, samt Datum herfor.

8) Datum for Overretsdommen og dennes Udfald.
9) Datum for Hojesteretsdommen og denneS Udfald.

10) Henvisning til andre Sider i Negistret, hvor Jndforsel 
angaaende vedkommende findes.

11) Henvisning til den Side (de Sider) i Navneregistret, 
hvor vedkommendes Navn findes.

12) Anmcerkninger. (Her indfores blandt andet Benaad- 
ningsresolutioner.)
T il Registret, der maa vcere pagineret helt igennem, 

bor der knyttes et omhyggelig fort, pagineret Navneregister, 
indeholdende for hver Tiltalt Henvisning til samtlige Steder 
i Registret, hvor Tilforsel vedrorende den paagceldende findes. 
Navneregistret fores efter vedkommendes Efternavn og, naar 
det flonnes nytttgt til Betryggelse ved fremtidige Efter- 
sogninger, tillige efter Kendingsnavn.



Ved fprste Jndftrelse efter 1. Jan u a r 1897 optages i l l .  Doe. 
Strafferegistret samtlige denpaagceldende vedkommende Domme 
(respektive Bxldevedtagelser), der, for saa vidt Domfceldelsen 
ikke er sket i Fsdejurisdiktiouen, fremgaa af det modtagne 
Straffekort. Ved senere Modtagelse af Straffekort for Per- 
soner, der forud ere straffede, konferereß Kortets Opgivelser 
med Hensyn til oeldre Strafafgsrelser med Strasferegistret.

Cirk. cmg. Straffcregiftrcnes Fvrclse. 3 5 7  1 8 9 6 .

Jdet Omordningen af Registrenes Fvrelse ikke har til- 
bagevirkende Kraft, vil der med Hensyn til Rekvisition af 
Straffeattester og Efterkommelse af Nekvisitioner af saadanne 
indtil videre vcere at gaa frem somhidtil. Ved Siden heraf 
bvr der fra 1. Ja n u a r 1897 sie Rekvisition til sigtedeö 
Fvdejurisdiktion. Nekvisitionen bsr ved en T iW else som 
(Nyt Register) e. l. udtrykkelig betegne sig som rettet til ved
kommende Jurisdiktion i dens Egenskab af Fsdejuris- 
diktion.
. Jmidlertid vil den ny indfsrte Ordning med Hensyn 
til Nekvisitioner og Efterkommelse af saadanne efterhaanden 
fortroenge den oeldre Ordning efter folgende to Regler:

1. Naar det af sigtedes Forklaringer eller paa anden 
Maade lader sig antage, at Han er straffet her i Landet 
under en JustitSsag efter 1. Jan u a r 1897, bvr Nekvisi- 
tion kun rettes til Fvdejurisdiktionen, og naar Straffeattest, 
der bckrcefter Antagelsen, modtageS herfra, vil yderligere 
Rekvisition regelmoessig van'e ufornsden.

2. Efterkommelse af almindelige Nekvisitioner i „Politi- 
efterretniuger" kan undladeS af den Jurisdiktion, der efter 
1. Jan u a r 1897 har sendt Straffekort i en JustitSsag for 
den paagceldende til Fpdejurisdiktionen.

Det ligger fremdeles i Regel 1), at, naar en Person, 
der efter 1. Jan n a r 1897 er straffet under en JustitSsag,



1 8 9 6 . 3 5 8 Cirk. ang. Straffercgistrenes Fsrelse.

11. v e e . nu flal straffes i sin FodejuriSdiktion, bliver der overhovedet 
ikke at rekvirere Straffeattest for Ham.

Domsakter blive som hidtil at opbevare ved Domsstedets 
Amt eller hos Domsstedets Retsbetjent. Amtmoendene kunne 
inden for de Groenser, som Pladshensynene for Retsbetjentene 
tilfige, hver for fit Amt trceffe Bestemmelse om, hvor vidt 
Opbevaringen stal ske ved Amtet eller hos Retsbetjentene. 
Jndberetning om forandret Ordning i saa Henseende fler til 
Justitsministeriet, som bringer Forandringen til almindelig 
Kundflab.

E r der overgaaet en Person flere Domme, bpr Akterne 
ikke udflilles, men stadig folge den sidste Akt. Frifindende 
Domme blive med Hensyn til Sporgsmaalet om Akternes 
Opbevaring at stille lige med fceldende Domme. Hvor 
Tiltale derimod ikke paafolger, bor det stedse iagttages, at 
Akterne sendes tilbage til det Sted, hvorfra de ere frem- 
sendte. Dette goelder ogsaa i saadanne Tilfcelde, hvor celdre 
Akter maatte vcere bragte til Stede under Säger, der sluttes 
med Vedtagelse af Bode.

Er der i en Sag  flere implicerede, bor det noje iagt- 
tages, at den afsendende Myndighed Paa en Fortegnelse, der 
nedlcegges paa den bortsendte Akts Plads, noterer samtlige 
under Tiltalen indbefattedes Navne, Dommens Datum og 
Assigelsessted, Stedet, hvortil Akten er sendt, og med Hensyn 
til hvilken af de implicerede Rekvisitionen af Akten er stet.

Det betragtes derhos som en Selvfolge, at der i 
ethvert Arkiv af denne Art, hvori AktSbeflrivelse af en der 
paa Siedet afsagt Dom over flere opbevares, ved Forelse 
af Register eller Henlceggelse af Optegnelse af de paagcel- 
dendes Navne med fornoden Henvisning eller paa anden be- 
tryggende Maade drages Omsorg for, at Domsakten for 
enhver sammesteds, selv i Forening med andre, domt Person, 
sikkert og let kan findeS.



Crrk. ang. Slrafferegistrenes Forelse. 3 ^ 9  1 3 9 6 .

Med Hensyn til Rekvisition af Domsakter gaas der 
indtil videre frem som hidtil (Justitsministeriets Cirkulcere 
af 7. November 1882, Min. Tid. Nr. 160)*). Jm id- 
lertid vil, hver Gang Straffeattest fremtidig udscerdiges efter 
Fodejurißdiktionens Register, Begcering om Akternes Over
sendelse til den Straffeattesten rekvirerende Myndighed vcere 
at äffende fra Fodejurisdiktionen — for saa vidt denne ikke 
selv er i S tand til at vedlcegge Akterne — til denMyndig- 
hed (Amt eller Underret), hos hvilken Akterne i Overens- 
stemmelse med den forefnndne sidste D o ms a f s i g e l s e  flulle 
bero. Ere de tidligere stedfundne Strafafgorelser for den 
paagoeldende alene Bodedomme for en med Bold forbunden 
Politiforseelse eller Nedtagelser af Boder, rettes Begoering om 
Akternes Oversendelse af Fodejurisdiktionen til enhver J u r is 
diktion (Amt), hvor Dom er afsagt eller Bode vedtagek. 
Udviser Strafferegistret, at der er overgaaet den paagceldende 
Bodedom for en med Bold forbunden Politiforseelse, eller at 
Han har vedtaget Bode, fiden Dom i offentlig Sag  af anden 
Art end nysncevnt sidst overgik Ham, retter FodejuriS- 
diktionen Begceringen saavel til den Jurisdiktion (Amt), i 
hvilken Dom af anden Art end Bodedom for en med Bold 
forbunden Politiforseelse sidst er afsagt, som til den eller de 
Jurisdiktioner (Ämter), hvor saadan Vodedom derefter er 
afsagt eller Vedtagelse af Bode derefter har fundet Sted. 
Meddelelse om afsendte Rekvisiüoner af Akter Paafores 
Straffeattesten. Ad denne Vej fortrcenges efterhaanden den 
i ovenncevnte Cirkulcere ommeldte Ordning.

Det paalcegges ved dette Cirkulcere Retsbetjentene for 
det Tilfoelde, at den Person, for hvem der gennem 
„Politiefterretninger" er begcert Straffeattest, findes 
tidligere tiltalt eller straffet, at bilcegge Straffeattesten 
med de paagceldende Akter eller ved Paategning paa 
denne oplyse, til hvilken Myndighed de tidligere maatte 
vcere afsendte, og derhos, for saa vidt denne Myndighed 
er et Amt, at rette en Anmodning til dette om at tilstille 
Nekvirenten Akterne. Ist'. Cirk. 14. Decbr. 1896 (ndf.).

. Deo.



11. 1)6C. Justitsmiu. Cirk. (til Overprcesidenten i Kjo- 
benhavn og smntlige Amtmcend) ang. oxeeutoi'tz« 
Itzstamtzul!.

Ide t man bemcerker, at Justitsministeriet er findet frem- 
tidig ikke at meddele allerhsjeste Konfirmation paa Bestem
melser i Testamenter om Indscettelse af exeeu t0 i'6 8  testa- 
inenti, naar saadan allerhvjeste Konfirmation söges, medens 
Testatorerne ere i Live, stal man til behagelig Efterretning 
meddele, at Justitsministeriet herved bemyndiger D 'H rr. til 
at udfcerdige Eksekutorbevillinger uden Gebyr, naar Eksekutor- 
indsoettelsen findcs i en testamentarifl Disposition, som i nogen 
anden Henseende mod Erlceggelse af Gebyr er forsynet med 
allerhvjeste Konfirmation. -

11. Oec;. Kirke- og Undervismngsmin. Cirk. (til S t i f ts -  
oviighederne) ang. Opsigelsesfristen fra Kreditors 
Side ved Udlaan af Stiftsmidlerne.

I  Henhold til § 6 i Anordning om Udlaan af umyn- 
diges og andre under offentlig Bestyrelse eller offentligt Til- 
syn staaende Midler m. m. af 12. November 1870 med- 
deler Ministeriet sor Kirke- og Undervisningsvcescnet herved 
Sanuykke til, at der i Gcrldsbreve for Udlaan af Midler, 
som bestyres af Stijtssvrighederne under dette Ministeriums 
Tilsyn, sremtidig maa betinges indtil 1/2 Aars Opsigelse fra 
Kreditors Side.

n . Dec. Allerhsjeste Resol. ang. Ferier og Fridage 
ved Sorv Akademis lcrrde Skole og Opdragelses- 
anstalt. (Ministeriet for Kirke- og Undervis- 
ningsvcesenet.)

P aa Ministeriet for Kirke- og NnderviSningva'senetS 
derom nedkagte allernnderdanigste Forestilling har det behaget

1 8 9 6 . 3 6 0  Cirk. cnig. Opsigelseöfristen ved Udlaan af Stiftsmidler.



Hand Majestät Köngen aüernaadigst at bifalde, at de ved 11. Vee. 
allerhojeste Resolution as 16. Jn n i 1882 augaaende de lcerde 
Skolers Ferier og Fridage ncermere fastsatte Regler cendreS 
saaledes, at der, for saa oidt angaar Soro  Akademis lcerde 
Skole og Opdragelsesanstalt, sastscettes folgende Bestem
melser:

Skoleaaret begynder den 19. August, og den aarlige 
Sommerferie gaar fra den 15. Ju li  til deu 18. August, 
begge ibereguede, dog at i de Aar, hvor den 19. August 
falder paa en Lordag, Ferien og som Folge deraf ogsaa 
Eksameli begynde enten eu Dag üdligere eller sildigere, saa- 
ledes at det uye Skoleaar begynder enten en Fredag eller 
en Mandag.

Juleferien varer fra 23. December til 5. Jan u ar, begge 
Zage ibereguede, saa at Undervisningen begynder den 6.

Jan u a r eller, hvis denne falder ind paa en Lordag eller 
Sondag, da den paafolgende Mandag.

Paaskeferien gaar fra OnSdagen for Skoertorsdag ül 
den paafolgende Tirsdag, begge iberegnede.

Pinseferien gaar fra Fredagen for Pinsedag til den 
paafolgende Onsdag, begge iberegnede.

Hans Majestcet Köngens Fodselsdag, Grundlovsdag,
Fastelavns Mandag, Eftermiddagen for S tore Bededag og 
Lordagen efter samme ere Fridage, hvorhos Rektoren kan 
gioe fri 4 Sognedage (spredte eller samlede) mellem Sommer
ferie og J u l  og 10 Frieftermiddage i Lobet af hvert 
Skoleaar,
samt allernaadigst at bemyudige Ministeriet til, naar der i 
enkelte Lilfcelde maatte findes scerlig Anledning dertil, at 
tillade en Asvigelse fra de ooenncevnte Regler.

Justitsmin. Cirk. (t il samtlige Retsbetjente 14. voe. 
samt Justitskontorerne under Kjobenhavns K rir  
minal- og Politiret og S s -  og Handelsrettcn i

S»ttcndr Hwftc. 1 6

Ncs. anq. Fcricr vcd Soro Akadeini. 361 1 8 9 6 .



14. v« v . K jö b c n h tw n )  ang-, hvor Akterne i de i forste 
Jnstans ved Retterne udeufor Kjobciihaon paa- 
dsmte Justitssager og offentlige Polilisager op- 
bevares.

Under Henvisning lil Justitsministeriets Cirkulcere af 
11. d. M ., betreffende Forandringer med Hensyn til Straffe- 
registreues Forelse og Tilvejebringelse af Materialet sor 
Kriminalstatistiken m. m., ineddeles det herved samtlige Nets
betjente samt Justitskontorerne under Kjobenhavns Kriminal- 
og Politiret og S o- og Haudelsretten i Kjobenhavn, at 
Akterne i de i forste Instand ved Netterne uden for Kjoben- 
havn paadomte Justitösager og offentlige Politischer for 
Tiden opbevares paa folgende Steder: 

for Kjobenhavns Amt: ved Amtet;

1 8 9 6 . 8 6 2  Cirk. ang. Aktcrs Opbcvnrinq.

- Freden ksborg — for Tidsrummet for den 1. Jan u ar 
1893 ved Amtet, sor den efter- 
solgende Tid hos vedkommende 
Netsbetjente;

- Holbek — for TidSrummet for den 4. De- 
rernber 1893 ved Amtet, for den 
efterfolgende Tid hos vedkommende
Netsbetjente;

- Soro — ved Amtet;
- Presto — ligeledes;
- Bornholms — ligeledes;
- Odense — ligeledes;
- Svendborg — ligeledes;
- Maribo — ligeledes;
- Aalborg — ligeledes;
- Hjorring — ligeledes;
- Thisted — ligeledes;
- Viborg — hos vedkommende Netsbetjente;
- Aarhus — ved Amtet med Undtagelse af Ak-



terne i de ved Silkeborg Birks og 14. v e e . 
Frijsenborg-Fauerflov Birks Netter 
paadomte Säger, hvilke Akter opbe- 
vares hos vedkommende Rets- 
betjente;

for Räubers Amt hos vedkommende Netsbetjente;
- Ribe — sor Tidsrunrmet for den 1. Jan u ar

1894 ved Amtet, for den efter
folgende Tid hos vedkommende Nets- 
betjente;

- Riugkjobing — ved Amtet med Undtagelse af Ak-
terne i de ved Hammerum Herreds 
Net paadomte Säger, hvilke Akter 
opbevares hos Netsbetjenten;

- Bejle — for Tidsrummet for den 1. Jan u a r
1894 ved Amtet, for den efter
folgende Tid hos vedkommende 
NetSbetjente.

Generaldirektor, for Skatted. Skr. (til Otter- 14. i)ee. 

retsprvkurator N. N.) ang. Gebyr- og Stempel- 
pligt for Udskrifter af Domme i Justitssager, der 
skulle benyttes til Ansdgmnger om Benaadning.

I  et hertil indgivet Audragende har De anholdt om 
Godtgorelse af det forbrugte Stempel og om Tilbagebetaling 
af det erlagte Gebyr for en af den kongelige Landsover
samt Hof- og Stadsrets Jnstitskontor udfcrrdiget Udskrift af 
ncevnte Nets Dom i Sagen Prokurator N. N. Aktor kontra 
Tiltalte N. N., idet De har gjort gceldende, at der for Ud- 
fcerdigelsen af Udskrifter af Domme ikke kan sordres Gebyr, 
ligesom bisse ej Heller kunne fordres stemplede, naar de som 
i det foreliggende Tilscelde flulle benyttes til Ansogninger 
fra den for domfaeldte beskikkede Defensor om Benaadning.

16*

Skr. ang. Gcbyr vg Stempel af Dolnäudskriftcr. 3 6 3  1 8 9 6 .



1806. 364 Str. ang. Slatsulldcrst. til naildSsvages Plcjc i Hjemmel.

14. 1)66. Foranlediget heraf skal man herved meddele Dein, at
der efter Generaldirektoratets Formening med Nette er be
regnet Gebyr og Stempel ved den paagceldende Udskrifts 
Udfandigelse, idet Stempellovens § 74 n ikke — som af 
Dem antaget — indeholder nogen Hjemmel til at ndstede 
Udskrister til det ommeldte Brug uden Stempel, ligesom der 
Heller ikke i Sportelreglementet ses at vcere Hjemmel til Gebyr- 
srihed for saadanne Udskrister.

15. Dee. Kirke- og Undervisningsmin. Skr. (til N. N.)
ang. StatsuuderstjSttelse til aandssvages Pleje i 
Hjem m el).

................ at det er gjort til Regel ikke mere at uddele
Statsunderststtelser til aandssvages Pleje i Hjemmet udenfor 
de Tilfcelde, hvor saadan Understpttelse i tidligere Aar er 
bleven tilstaaet de paagceldende.

16. 1)66. Justitsmin. Skr. ( t il Amtmanden oder
Frederiksborg Am t) ang. Diceter til befalede 
Sagfsrere.

I  Anledniug af det med Hr. Kammerherrens Skrivelse 
af 29. Oktober d. A. hertil indsendte Andragende, hvori 
Overretssagfsrer N. N. af Hillerpd anholder om at erholde 
anvist Diceter for Hans Möder i Hörsholm under Behand- 
lingen af 3 af Ham som befalet Sagfsrer udforte, ved 
Hvrsholm Birks Ret under 11. April 1890, 27. M arts 
1891 og 9. November 1894 paakendte benefieerede Säger, 
i hvilke der efter Hans Paastand er tilkendt Hain Salcer, 
skal man meddele, at Iustitsministeriet efter Indholdet af 
den af den kongelige Landsover- samt Hof- og Stadsret 
under 18 Oktober 1886 afsagte, i det den 9. April 1887

') Gejstlig Neskriptsamling.



Skr. nng. Dia'trr ttl bcfaledc Sagsörcrc. 3 6 5  1 8 9 6 .

udgivne Nr. af Ugeskrift for Netsvcesen optagne Dom — 16. i)oe. 
med hvilken man ikke Var bekendt, da den ved Ministeriets 
Skrivelse af 26. M arts 1887 (Ministerialtidende for 
1887 Nr. 64)-) afgjorte Sag forelaa Ministeriet, — ikke 
finder Anlcdning til at fastholde sin der udtalte Anskuelse, 
og at man allerede af den Grnnd maa formene, at der ikke 
bsr udbetales Overretssagforer N. N. Diceter for de oven- 
na'vnte Netslnoder.

Justitsm in. Cirk. (t il samtlige Aulttuceltd) I>66. 
ang. PlejebjSrnstilsynet.

P aa  dertil given Foranledning stak man for det Til- 
scrlde, at noget Kommuneraad i det Hr. (Tit.) underlagte 
Amt i Medfor af Lov om Tilsyn med Plejeborn af 1.
M arts f. A. § 3 maatte indberette, at det ikke har kunnet 
formaa nogen dertil egnet Mand eller Kvinde til at overtage 
det i Loven anordnede Tilsyn med Plejeborn, herved gx»re 
opmcerksom Paa, at Stefansforeningens og Plejehjemsfor- 
eningens Udvalg for de hjemlöse Belrns Sag  har erkläret 
sig villigt til at yde sin Bistand til at tilvejebriuge saadant 
Tilsyn, hvorfor man füll anmode Dem om i saadanne Til- 
fcelde at lade det inrvnte Udvalg (Adr.: Sogneprcest Alfred 
Kaae, Kvcerndrup) tilflyde Meddelelse om den modtagne 
Jndberetning og, saafremt Udvalget maatte meddele Dem 
Oplysning om Personer i den Paagceldende Kommune, der 
formenes at vcere egnede til at fpre Tilsynet og villige til 
at overtage samme, da at give Kommmieraadet Anvisning 
paa at henvende sig til disse.

I  Forbindelse hermed stal man anrnode Dem om at 
ville paalcegge Kommnneraadene i de Kommuner, hvor intet 
Tilsyrr med Plejebvrn fiudes, ved Aarets Begyndelse til

' )̂ Findes optaget paa fit Sted i ncervcerende Sämling.



16. 1)66. Amtet at indsende den i Lovens § 3, 2. Styl'ke, ommeldte 
Fortegnelse oder samtlige for Betaling cmbragte B srn  i 
Kommunen, hvortil det af Justitsministeriet anordnede Skema 
vil kunne benyttes ved Udsyldelse af dets Nubrikker 1, 2, 3 
og eventuell 8.

16. 1)66. Generaldirektor, for Skattev. Cirk. (til samt
lige Stem pelpapirforhandlere) ang. Ombytning 
af Stempelpapir til Takst oder 4  Kr.

Det meddeles herved, at Stempelpapir til Takst over 
4 Kr. ikke maa modtages til Ombytning, naar det srem- 
kommer uden at vcrre forsynet med den i Anordning af 11. 
M arts 1862 § 6, jfr. Indenrigsministeriets Cirknlcere af 
7. April s. A. Litr. ö  og Cirkulcere af 2. M arts 1865 
Litr. paabudne Paaflrift af Forhandlerens Navn.

16. i)66. Bekendtgsrelse ang. Foranstaltninger mod
Nr. 137. Mund- og Klovesyge. (Landbrugsministeriet.)

Da der er forelommet Tilfcelde af Mund- og Klovesyge 
paa Langeland, bestemmes i Henhold til Lov af 25. Februar 
1876 angaaende Forholdsregler vedrvrende Udftrselen af 
Husdyr sra Danniark og Lov af 14. April 1893 om smit- 
somme Sygdomme hos Husdyrene herved folgende:

Al Udstrsel af levende Kvceg, Faar, Gedcr og Svin  
fra Langeland saavel til den svrige Del af Landet som til 
Udlandet, forbydes indtil videre.

Denne Anordning tra'der straks i Kraft.

16. 1)66. Bekendtgorelse ang. Forbnd mod Udlevering
Nr. 138. f r a  Andels- og Fcellesmejerier af Mcelk, Koerne- 

mcelk og Balle, der ikke har vcrret opvarmet til 
mindst 70  Grader M aum ur. (Landbrugsm ini
steriet.)

I  Anledning af, at der har vist sig Mund- og Klove-
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syge i Longelse Sogn paa Langeland i Svendborg Amt, 16. Deo. 
bliver det i Henhold til Lov om smitsomme Sygdomme hos 
Husdyrene af 14. April 1893 § 6 indtil videre forbudt, at 
der fra Andels- og Fcellesmejerier paa Langeland ndleveres 
Moelk, Kcernemcrlk og Balle, som ikke har vceret opvarinet 
til mindst 70 Grader Neaumur.

Denne Anordning trceder straks i Kraft.

Tillcrg t il Vedtcr t̂cn for Kbhvn.s Broudforsikr. 3 6 7  1 8 9 6 .

Bekendtgsrelse ang. Stadfcrstelse paa et Tillcrg io. i>oc. 
til Vedtcrgten for Kjsbenhavus Brandforsikring. Nr. 70.
(Jiistitsministeriet.)

Jndnl. Sam l. 608.

Bekendtgörclsc om et af Jnstitsministeriet 6̂. Os<>. 
approberet Tillcrg til den for Kjobenhavns Brand- Nr. ^  
sorsikring gcrldende Klassifikationstarif. (Justits- 
ministerict.)

Indrn. Sam l. xa§. 614.

Lov om Stempelafgisten af de af Aarhns is . Dee. 
Kommune for et Laan paa 3 ,4 0 0 ,0 0 0  Kr. ud- Nr. i s s  
stcdte Obligationer.

B i C h r i s t i a n  den N i e n d e  o. s. v. G. v: Rigs- 
dagen har vedtaget og Vi ved Bort Samtykke stadfcrstet 
folgende Lov:

Aarhns Kommune bemyndiges herved til paa ustemplet 
Papir at udstede Obligationer, lydende paa Jhceudehaveren 
eller paa Navn, for et Laan paa 3,400,000 Kr. til Bestri- 
delse af Udgifterne ved Erhvervelsen af Ejendommen „M ar- 
selisborg", ved UdvidelseSarbejder ved Havnen samt vedInd- 
frielsen af celdre Laan, imod at den lovbefalede Stempel-



19. 1)66. afgift af de Obligationen som i Henhold hertil ndstedes, 
indbetales under et i Finanshovedkassen.

Transport af de paa Navn lydende eller senere paa 
Navn noterede Obligationer kan fle ved Paategning uden 
Brug af Stempel.

19. 1)66. Lov om Udbetaling af Brvdpenge i Stedet
Nr. 140. for Bryd in  n n tn ia  til Visse Underofficerer og 

ligestillede. (K r ig s m in is te r ie t .)

Jndm . Sauil. 615.

19. 1) 0 6 . Justitsmin. Skr. (til Amtmanden over Kjsben- 
hcwns Amt) ang., hvorvidt borgerlig LEgteforeniug 
kan foretages med Benyttelse af fremmed Sprog.

I  Skrivelse af 9. d. M. har Hr. Kammerherren fore- 
lagt Justitsministeriet til Afgprelse en af Byfogden i N. N. 
Ksbstad fremsat Forespvrgsel om, hvor vidt Han, for hvem 
der af de tyske Undersaatter N. N. og N. N., der ikke ere 
det danske Sprog mcegtige, er fremsat Begcering om Fuld- 
byrdelsen af borgerligt ZEgteskab, er berettiget eller forpligtet 
til at foretage saadan ALgteforening med Benyttelseu af det 
tyske Sprog.

Foraulediget heraf sral man meddele, at Jnstitsministeriet 
antager, at vedkommende Embedsmand ikke kan vcere for- 
pligtet til at foretage den paagceldende Embedshandling med 
Benyttelsen af et fremmed Sprog, og at den maa foretages 
i det danske Sprog, men at det staar vedkommende Embeds
mand frit for, hvis Han dertil er villig, at overscette sine 
Henvendelser til de paagceldende i det fremmede Sprog.

18 9 6 . 3 6 8  Lov om Udbctaltng af Brodpcnqc.

W. Neo. Knndgorelse ang. Stadflrstclse paa Tilloeg til 
Nr. 73. Statntter for Kreditforeningen af Ejere af mindre



Ejendomme paa Landet i Vstisterne. (In d en - is . r>ec. 
rigsministeriet.)

T illceg
til de under 19. December 1891, 22. M arts 1893 og 9.
Ju li  1895 stadfcestede Statutter for Kreditsoreningen af Ejere 

af miudre Ejendomme paa Landet i Dstifterne.

StatutterneS § 39, sidste Punktum, udgaar, og der ind- 
scettes i Stedet:

De Medlemmer, der ere optagne i Foreningeu inden 
1. April 1897, eller som senere indtrcede i disses Sted, 
danne med deres Bidrag til Reserve- og Administrations- 
fouden deunes 1. Afdeling, og der oprettes eu 2. Afdeling 
af Fonden, bestaaende af Bidragene m. v. fra de ester ncevnte 
Tidspunkt indtrcedende Laantagere.

Naar 1. Afdeling har uaaet en Storrelse af 5 pCt. 
af Medlemmernes Nestgceld, uedscettes den halvaarlige Udelse 
for de Paagceldende Medlemmer med i/'io PCt. fra den 
ncermest paafolgende Termin at regne, saa lamge Fondenö 
Beholdning andrager 3 pEt. eller derover af Medlemmernes 
Restgceld. Synker den deruuder, genoptages den oprindelige 
Udelse fra den normest paafolgende Termin, indtil Fonden 
atter har naaet en Storrelse af 5 PCt. af Nestgcrlden. For
delingen af Administrationsndgifterne mellem begge Afdelin- 
ger af Reserve- og Administrationsfonden bestemmes efter 
Bestyrelsens Jndstilling af Neprcesentantskabet i det aarlige 
Regnflab. Reproesenrantskabet tager med JndenrigSministeriets 
Billigelse Beflutning om, Paa hvilken Maade Foudens Be
holdning i ovrigt kan komme Medlemmerne til gode.

Laan, der maatte ydes Foudens 2. Afdeling af dens 
1. Afdeling, ville vcere at refundere denne med en Rente af 
31/2 pCt. x. a..) saa snart Midler dertil haves.

I  Henseende til Udstedelsen af Kasseobligationer bliver 
Foreningen fremdeles at betragte som en Enhed, saa at der

Tillcrq t il Statntter for OstiftcrucS Kredits. 3 6 9  1 8 9 6 .



22. v e e . overensstemmende med Statutternes § 2 paahviler samtlige 
Foreningens Medlemmer solidarisk Ansvarlighed oder for 
Obligationsejerne.

For saa vidt et Medlem af 1. Asdeling indsrier det i 
Hans Ejendom indestaaende Laan og samtidig optager et nyt 
Laan i samme Ejendom, nedscettes for den Dels Bekommende 
af det nye Laan, der ikke overstiger det a'ldre Laans Rest
belob, det i Statutternes § 9 ommeldte Neservefoudsbidrag 
af 21/2  pCt. til 1 pCt., medens 11/2 pCt. af det celdre 
Laans Restbelob bliver at overfore fra Reservefondens 1. 
Afdeling til dens 2. Afdeling; tillige bortfalder i saaTilfcelde 
den i Statutternes § 33 fastsatte Kendelse af 1/2 pCt. af det 
indfriede Laans Restgceld.

Overstiger det nye Laan ikke det celdre Laans oprindelige 
Storrelse, erholder Laantageren ingen Godtgorelse for den 
over Hans Ejendom i ncevnte Anledning optagne Vurderings- 
sorretning.

Foranstaaende af Generalforsamliugen i Kreditforeningen 
af Ejere af mindre Ejendomme paa Landet i Ostifterne den 
2. November d. A. vedtagne Tillceg stadfcestes herved i Hen- 
hold til Lovene as 28. M aj 1880 og 12. M aj 1882.

Hvilket i Overensstemmelse med forstncevnte Lovs § 6 
herved bringes til offentlig Kicndflab.

1 8 9 6 . 3 7 0  Tillcrg t il Stcttilttcr for Ostifternes Kredits.

23. v e e . KundgiSrelse ang. Straffekort for Persouer, 
dömte ved militcrr Ret. (Marineininisteriet.)

Jfolge Brevveksling med Justitsministeriet og Marine- 
ministeriet vil Fodejurisdiktionen fra 1. Jan n a r 1897 med 
Hensyn til Persouer, domte ved militcer Ret, modtage Straffe
kort: 1) For saa vidt angaar Domme i alle saadanne Säger, 
i hvilke de paagcetdende ere tiltalte for nogen af de i almin- 
delig borgerlig Strafselov omhandlede Forbrydelser, samt 2)



i de Säger, i hvilke de paagceldende for Overtrcedelser cif 23. Dee. 
Straffelov for KrigSmagten af 7. M aj 1881 ere idpmte 
Straffe af strengere Art end simpel Arrest, dog at Straffe^ 
kort altid fremsendes, naar der er idvmt Embeds eller Be- 
stillings Fortabelse. Straffekort vil blive fremsendt umid- 
delbart efter, at Dommen er publiceret, eller, for saa vidt 
Dommen er afsagt i KrigSflib paa Togt, straks efter, at 
Tagtet er endt. Körtet vil blive tilstillet Fsdejurisdiktionen 
af Jurisdiktionschefen eller Formanden i de dämmende 
Kommissioner, dog, naar Sagen er paadömt i Krigsskibpaa 
Togt, af Cyefen for Orlogsvcerstet*).

LeM for trcrngendc studerende. 3 7 1  1 8 9 6 .

Kongelig Stadfoestelse paa Fnndats for Gros- 24. Oee. 
serer og Tobaksfavrikant af Kjöbenhavn Isra e l Nr. 310. 

Lichtingers og efterlevende Enke Sabine, ftdt Le- 
vins Legat for trcengende studerende. (M inisteriet 
for Kirke- og Undervisningsocesenet.)

Fundatsen er saa lydende:

1. Legatet, hvis Navn er „Lichtingers Legat for trcrn- 
gende studerende", bestaar af 2,000 Kr. kontant, som for- 
valtes af Universiletskvcestnren efter de samme Regler som 
Universitetets vvrige Legatmidler.

2. Den aarlige Rente af Legatkapitalen anvendes med 
Halvdelen i Ju n i og Halvdelen i December Termin til 
Underststtelse for en eller flere nbcmidlede studerende, 
fodte her i Landet, helft af Almuektassen, nden Hensyu til 
Neligionsbekendelse.

"9 Love og Bestemmelser for Svvcrrnet 1896.



28. I)ee. Justitsm in. Cirk. ( til samtlige Amtmoend vg 
Retsbetjente) ang. Jndberetninger om stedsundne 
SM ykker.

P aa  dertil af Jndenrigsmiuisteriet asHensyn til T il- 
vejebringelsen af Materialet til Udarbejdelsen af den i Lov 
Nr. 72 af 12. April 1892 § 12 paabudte aarlige statistiske 
Oversigt oder stedsundne Soulykker given Foranledning, 
stal inan anmode D 'H rr. Aintnianid om at ville foranledige 
samtlige Strandfogder og dem, der, hvor Strandfogder ikke 
ere ansatte, trcrde i disses Sted, paalagt, inden Udgangen af 
den forste Maaned i hvert Kvartal, forste Gang i Lobet af 
April Maaned ncrste Aar, til vedkommende Retsbetjent â  
ville indsende en Jndberetning om de i det sidst forlobne 
Kvartal i vedkommende Distrikt stedsundne Soulykker samt 
om til saadaune Jndberetninger at ville benytte de Skemata, 
der i den Auledning ville blive ndfcerdigede af Jndenrigs- 
ministeriet, og hvoraf Ekseinplarer ved dettes Foranstaltning 
ville blive tilstillede Netsbetjeutene til Fordeling mellem 
Strandfogderne og andre vedkommende.

D 'H r r . Retsbetjente aumödes derhos om kvartalsvis til 
Jndenrigsministeriet gennem vedkommende Amt at ville 
indsende de til dem indkomne Jndberetninger af for- 
ncevute Art.

Ncervcerende Cirkulcrre tra'der med Hensyn til Jndberet- 
ninger for Tiden ester den 1. Jan u a r 1897 i Stedet for 
Justitsministeriets Cirkuloere af 10. M aj 1858.

28. Oee. Justitsm in. Cirk. ( til samtlige Retsbetjente) 
ang. Oplysninger, som suskes tilvejebragte »»der 
Forhor i Anledniug af indtrufne Soulykker.

Under Hensyn til, at Bearbejdelsen af de til Jndenrigs
ministeriet iudsendte Udskrifter af Soforhor til Oplysniug 
om stedsundne Soulykker har vist, at Aarsagerne til de paa-

1 8 9 6 . 3 7 2  Cirk. ang. Jndberetn om Scnitykker.



ga?ldende Soulykker i mange Tilfa'lde ikke ere sogte tilstrcek- 28. I)oo. 
kelig oplyste, flal inan paa Foranledning af beineldte M ini
sterium anmode D 'H rr. dtetsbetjente om at have Opmcerk- 
soinheden henvendt paa, al den i saa Henseende ved Lov 
Nr. 72 af 12. April 1892 § 9 stillede Fordring i störst 
muligt Omfang soges efterkominet.

I  Forbindelse hermed stal man under Henvisning til, 
at det i statistisk Djemed er xmskeligt, at der ved indtrufne 
Soulykker tilvejebringes Oplysning om folgende Punkter:
Skibets Navn, Art, Hjemsted, Storrelse, Bpgnings Sted og 
-Aar, Materiale og Klaösifikationsselskab, sremdeles Forerens 
og Rederiets Navne, Skibets Bcerdi og Assurance, Ladnin- 
genS Art, Kvantitet og Assurance, Bescetningens og Passa- 
gerernes samt mulig omkomneS Antal, Skibets Afgangs-Tid 
og -Sied samt Bestemmelsessted, Sted og Tid for Soulykken, 
Strommens Netning og Styrke samt Bind- og Vejr-Forhold, 
henstille til D D rr . Retsbetjente saa vidt mnligt under S o - 
forhoret at söge disse Oplysninger tilvejebragte i det Om- 
fang, som Undersogelsen tilsteder.

Bekendtgörelse om Forandring i Bekendtgörelsc 29. De«, 

af 3 0 . Oktober 1 8 9 4  om Omscetning af Havne- Nr. 141. 

afgifte» til Kjobenhavns Havu af Skibe forJn d -  
gaaende i ndenrigsk Fart til en Bareafgift m. v.*) 
(Jndmrigsministeriet.)

Jndm. Sam l. pa«-. 616.

(5irk. om Optlisninqee ang. Soulykkcr. 3 7 3  18 9 6 .

*) Samtidig med Foretagelse af den i oveuncevnte Vekendt- 
gprelse indeholdte Forandring i Bekendtgorelse af 30. 
Oktober 1894 om Omscetning af Havneafgiften til Kjo
benhavns Havn af Skibe for Jndgaaende i ndenrigsk 
Fart til en Vareafgist m. v., resolverede Jndenrigs- 
rigsministeriet, at en af Frihavns-Aktieselskabet paa Tro 
og Love afgiven Forsikriug om, at de Paagceldende Barer



30. 1)66. LEndring i „Jnstrnks for Fyrdirektjsren" af
28. Ju n i 1894*). M arinem inisteriet.)

Af § 12, 2. Punktum udgaar Stykket:
„stal i saa stört Omfang som muligt alle Regniuger, 

der ikke betales direkte ved Fyrdirektoratets Kasse, iudseudes 
til Ministeriet gennem Ham, og" .

saaledes at det omhandlede Punktum kommer til at lyde 
som sölger:

„For at kunue fvlge de forskellige Kontis S ta tu s , vil 
Han af Ministeriet modtage Meddelelse om alle Belsb, der 
af det anvises direkte af Konto öl. d., H. o. eller ä.".

Ovenncrvnte LEndring trceder i Kraft den 1. J a 
nuar 1897.

1 8 9 6 . 3 7 4  2Eiidrinn i „Jiistrilks for Fyrdircktörcn".

ved deres Bortforsel fra Frihavnen ere afgiftsfrie, kan 
trwde i Siedet for den i Bekendtgvrelsen ommeldte 
Attest fra Toldvcesenet, dog tun forsaavidt angaar Parti- 
varer, t. Eks. Kornvarer og Foderstoffer.
Love og Bestemmelser for Sxivcernet 1896.



3 7 5

Hillceg.
1896.

Raadstue-Plakat ang. Drift og Anloeg afi2.NLrts. 
Dowsons Gasvcerker. (Kjobenhavns M a g is tra t.) ')

I  Henhold til Justitsministeriets Bekendtgyrelse as 22,
Februar 1896 om, at Dowson Gasvcerker og lignende Anlcrg 
med Hensyn til deres Drift og de Anlceg af ncevnte Art, 
som herefter anlcegges, tillige med Hensyn til deres Indret- 
ning stulle vcere underkastede de Forskrifter, som Kjsbenhavns 
Magistrat maatte finde det nxidvendigt at fastscette for at 
forebygge Fare for Eksplosion og Ild lvs, fastscettes herved 
folgende:

1. Forinden Indretning af et Dowson Gasvcerk eller 
et Anlceg af lignende Art paabegyndes, fkal der til Magi
straten fremsendes Tegning og Beskrivelse af Anlceget i to 
Eksemplarer, og Magistratens Erklcering om, at der intet 
er til Hinder for Anlceget enten som vist paa Planerne eller 
med de af Magistraten eventuell forlangte Forandringer, vcere 
erhvervet.

Ved Approbationen paa Anlceget vil der blive taget 
Hensyn til, hvad de Bygninger, i hvilke Anlceget agtes ind- 
rettet, ivvrigt ere bestemte til, navnlig til, om Bygningerne 
uden at kunne kaldes Beboelsesbygninger ere bestemte til 
Ophold for et starre eller mindre Antal Mennesker eller staa 
i umiddelbar Forbindelse med saadanne Bygninger.

Utrykt.



12 .N art8 . Ved Jndretnülg og Drift af Dowson-Gasvcerker og lig- 
nende Anlceg i BeboelseSbygninger o: Bygningcr, der tjene 
til Natophold sor Mennesker, dog Natarbejde og Natvagt 
undtagne, blive tillige de af Sundhedskommissionen fore- 
strevne Betingelser noje at fstge.

2. Naar Anlceget ester erhvervet Approbation skal 
paabegyndes, underrettes Direktoren for Belysningsvcvsenet 
forinden Paabeghndelsen derom. Ved Hans Foranstaltning 
foretages Eftersyn og Prove af Vcerkets forfletlige Dele og 
af de anvendte Materialier samt Trykprpve, naar hele Vcor- 
ket er opstillet. De Materialier, som Han ikke maatte anse 
for tilstrcekkelig gode, blive at erstatte med brugbare M a
terialier Der anbringes de sornsdne Blindflanger og fore- 
tages Anboring til Pnmperne og Trykmaalerne. Blind
flanger og Anboringer lades uforandrede, saa at de knnne 
bcnyttes ved senere Prover.

3. Der maa ikke foretages Forandringer ved de op- 
stillede Apparater eller anlcegges nye Ledniuger, forindeli 
Direktoren for Belysningsvcesenet derom er underrettet, for 
at de fornvdne Prpver knnne blive foretagne. Ved Udvi- 
delse af Vcerket bliver Magistratens Approbation at indhente 
som ved et nyt Anlceg.

4. Nunlmcne, hvori Dowson Gassen tilvirkes, opbe- 
vares etter anvendes, maa ikke staa i nmiddelbar Forbiudelse 
med Beboelsesrum.

Over Generatoren anbringes en Skcerm. der staar i 
Forbiudelse med en godt sugende Skorsten.

Hovedledningsrprene for Dolvson Gassen maa saavidt 
muligt ikke anbringes nedennnder, indenfor eller ncerved Nnm, 
som tjene til Ophold for Mennesker.

Gasbeholderne skulle saavidt muligt anbringes i friLnft 
eller i scerlig dertil indrettede Bygninger, som ere forsynede 
med Ventilationsindretninger, der knnne reguleres ndefra.

.1.896. 3 7 6  P l. ailg. Dowsvns Gaüvwrlcr.



Pl. ang. Twwsonö Gasva?rker. 3 7 7  18 9 6 .

Alle Lokaler, hvori Apparaterne ere anbragte, stnlle1'2.Nartb;. 
vcere godt ventilerede.

5. Direktoren for Belysningsvcesenet og Hans Tilsyns- 
havende har lil enhver Tid Abgang til Vcrrket for at for- 
visse sig om, at alt er i Orden. Forefnndne Mangler 
skulle straks afhjoelpes. En Gang om Aaret eller öftere, 
hvis det maatte anses npdvendigt, underkasteS Vcerkct en 
Trykprvve.

6. Da Dowson Gas er meget giftig og, iudaandet i 
stsrre Mcengder, hurtig drcebende, samt blandet med Luft 
kan frembringe Eksplosion, flal der, hvis det straks eller 
feuere under Driften af Belysningsdirektpren maatte anses 
NLidvendigt, ved passende Tilscetning gives Gassen en saa 
intensiv og gennemtroengende Lugt, at smaa Utcetheder, hvor- 
ved selv ubetydelige Moengder Gas trcenge uforbrcendte ud 
i Lokalet, straks give sig tilkende ved Lugten. Der stak iagt- 
tages stprst mulig Forsigtighed ved Gassens Vehandling.
T il Fremstilling og Anvendelse af den maa knn anvendes 
Folk, der er fuldkommen kendte med samme; Bk>rn og Per- 
soner under 18 Aar maa ikke anvendes hertil.

7. Alle Apparater, Norledninger m. m. maa daglig 
renses udvendig for Styv. Hauer og Skydere paa Lednin- 
gerne, Dcekslerne paa Generatorerne og alle Pakninger 
skulle holdes renlige og tcette og, naar der maatte vife sig 
Mangler ved dem, uopholdelig paanh soettes i god Stand.
Ventilerne flulle daglig prvves, saa at man er sikker paa, at 
de ikke scette sig fast.

S a a  oste Lejlighed gives, bsr de adflilles, renses og 
indsmöres med Talg og Grafit.

8. Vandet i Vandlaasene maa til enhver Tid holdes i 
den rette Hyjde. Det maa om Vinteren paases, at Bandet 
i Vandledninger og Vandlaase ikke er frosset om Morgenen, 
naar Driften begynder.



1 8 9 6 . 3 7 8 Pl. aug. Dvivsoils Gasvcerker.

l.^InrtL . 0. Den selvvirkende Afspanringsindretning mellen: Be- 
holder og Dampventilen skal daglig efterscs to Gange.

10. Alle Nensningsarbejder maa tun udfsres om 
Dagen, og det maa npje paases, at der, medens disse finde 
Sted, ikke findes J ld  eller Lys i Lokalet. Af Hensyn til 
mulig forekommende Forgiftningstilfcelde flulle mindst to 
Mand vcere til Stede under Nensningsarbejderne.

11. I  Tilfcelde af, at der finder Gasudstrpnunng Sied 
i Lokalet, maa man kirn na>rme sig forsynet med Respira
tionsapparat; Jld  og Lys maa holdes borte, og der maa 
knn benyttes SikkerhedSlampe.

Tobaksrygning maa ikke finde Sted i Lokalet.
12. Ved Jgangscetning blceses Damp og Luft genuem 

Generatoren for aaben Skorstenshane, indtil Gassen ester at 
vcere antcendt brcender af Generatorens Provehuller med en 
kräftig Flamme; forst da maa Gassen ledes ül Appa- 
raterne.

Hvis Apparaterne have henstaaet ubenyttede i mere end 
24 Timer, maa al Gas udblceses af Beholderen,. og srisk 
Gas maa i mindst 10 M inuter gaa igennem hele Ledningen 
og nd i fri Luft, forinden Gassen benyttes. Det samme 
ga'lder om Jgangscetning efter Nensning eller efter Opscet- 
ning af nye Apparater. Antcendelsen af Gassen ved Hanen 
paa Gasbeholderen eller ved Prövehanerne maa efter lcengere 
Stilstand fsrst finde Sted, naar alle Apparater paa den 
anfsrte Maade ere syldte med frisk Gas.

13. Naar der standses med Gasudviklingen, maaSky> 
derne efter Generator og Beholder lnkkes.

Forinden Arbejdsstedet efter endt Arbejde forlades, skal 
den Mand, hvem Pasningen af Anlceget er overdraget, nsj- 
agtig undersoge, om alle Haner og Skydere ere rigtig 
lukkede.

14. Der skal drages Omsorg for, at generende S to j 
ved falfle Eksplosioner eller ved smaa Eksplosioner, frem- 
kaldte ved Gassens Udblcesning, undgaas.



15. Saasremt de i Heilhold til ovenstaaende zivile Paala 'g i2 .^ia i't8 . 
ilte efterkommes, vil Driften af Anlcrget blive standsct, og
den paagceldende oil blive tiltalt sor Retten i Henhold til 
8 40 i Lov af 15). M aj 1868 om Brandvcesenet i Kjoben- 
havn.

16. De Udgifter, som maatte foranlediges ved Prpverne 
af Anlceget og Tilsynet med samme m. m., betales af ved- 
kommende Ejer af Anlceget efter Regning, der godkendeS af 
Magistraten.

17. Et Eksemplar af ncervcerende Bestemmelser flal 
vcere opslaaet i Lokalet.

18. Dtagistraren forbeholder sig at foretage ALndringer 
i og Tilföjelser til disse Bestennnelser, naar den inaalte finde 
saadauue sornodne.

Pl. aug. Dowsons Gasvcerker. 8 7 9  1 8 9 6 .




