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Indhold.
—

(Henvisningerne til Indenrigsministeriets Samling angive
Sidetallet i Udgaven af 1892.,

2

1891.

2. Januar

(2 1))

Side.

Side.

Justitsmin. Skr. ang., hvorvidt det er
tilladt at ombære eller lade ombære Kol¬

lekter uden Politimesterens Tilladelse.
3.

1.

Generaldirektor. for Skattev. Skr. ang.
Anvendelse af § 3 i Lov angaaende Fri¬

hed for Bygningsafgift af 16. April
1873
3.

I.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. ang.,
hvorvidt en ved Kommunens Skolevæsen

ansat Lærer er berettiget til at tage
Bopæl udenfor Kommunen, skønt der

ikke ses at være Mangel paa Huslejlighed
i
9.

Byen

2.

Kongl. Resol. ang. Afholdelsen af Vaar¬
tingene paa Færøerne

9.

2.

Lov ang. Stempelafgiften af de af Aal¬

borg Kommune for et Laan paa indtil
500,000 Kr. udstedte Obligationer..
10.

—

3.

Justitsmin. Skr. ang., hvorvidt Bestem¬
melserne i Lov om Foranstaltninger til

Forebyggelse af Ulykkestilfælde ved Brug
af Maskiner m. m. af 12. April 1889
82, næstsidste Stykke, ere anvendelige
Trettende Hæfte.

*

1) 2

I

IV

I
—

5
Sidc.

1891.

6 6

Side.

paa en til vedkommende Ejers eget Brug
bestemt
12. Januar

Stubmølle

3.

Justitsmin. Skr. ang., hvorvidt prakti¬

serende Læger under en offentlig Be¬

handling undergiven Epidemi kunne or¬
dinere Medikamenter og Desinfektions¬

midler, saaledes at Udgifterne hertil
betales af det offentlige 1 Henhold til
Bestemmelserne i § 22, jfr. § 21, i Lov

Nr. 78 af 20. April 1888

4.

Justitsmin. Skr. ang., at Søforklaring

12.

eller Forhør i Medfør af Strandings¬

forordningen af 28. December 1836 §§

13 og 21 ikke behøve at optages, hvor
Øvrighedens Assistance ikke begæres eller
benyttes ved Bjergningen

6.

Justitsmin. Skr. ang. Affattelsen af det

14.

i Skiftelovens § 78 ommeldte Dokument.

7.

Justitsmin. Skr. ang., hvorvidt Udbræn¬

14.

ding af snævre Skorstene i straatækte

Bygninger er tilladt

7.

Anordning ang. en Forandring i An¬

17.

ordningen om Posternes Benyttelse af 7.
September 1888, Afsnit II., §6 og § 11,
III.

III.

8.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. ang.

17.

Autorisationen af en romersk=katholsk Me¬

nigheds Kirkebøger
Realskolernes Eksamensprotokoller.
21.

12.

Bekendtgørelse om de lærde Skolers og

17.

—

12.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. ang.
en Sognepræsts Forpligtelse til at for¬

anstalte Notering af Børns Fødsel i Kirke¬
bøgerne i deres legale Fødekommune ..
27.

formynderiet af kontante Midler.
27.

14.

Bekendtgørelse ang. Modtagelse i Over¬
Justitsmin. Skr. ang., hvorvidt Stadens

Brolægningsvæsen er beføjet til at nægte

Tilladelse til Anbringelse af Op= og

(15.)

1.

—3
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2

5
—

19 *
.
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66

——

Side.

1891.

5

Side.

Nedgange fra og til Kældere, uanset at
disse fyldestgøre Bestemmelserne i Byg¬

ningsloven for Kjøbenhavn af 12. April
1889 § 8. 1. Punktum
30. Januar.

15.

Justitsmin. Skr. ang., hvorvidt der til¬
kommer Landpolitibetjente, hvem der er
tilstaaet Befordringsgodtgørelse for al deres

Tjenestegerning, Befordringsgodtgørelse i
Henhold til § 2 i Loven af 20. April
1888

16.

3. Februar. Justitsmin. Cirk. ang. Udbetalingen af
Statens Halvdel af den de kommunale

Tilsynsmænd med Maskiner i Henhold til
Lov af 12. April 1889 §15, sidste Stykke,

tilkommende Godtgørelse
3.

17.

Justitsmin. Skr. ang., at Skifteretten,
som behandler en frasepareret Hustrus
Dødsbo, ikke kan fordre et forfaldent

Underholdningsbidrag til Hustruen afsonet
af
6.

Manden

kongelige Skuespil= og Balletpersonale

*

11.

17.

Lov ang. Beregning af Pension for det
18.
*

Indenrigsmin. Skr. ang., at der ikke til¬
kommer Formanden for Underkommis¬
sionen og de Medlemmer af denne, der
ifølge Indvarsling møde ved en Over¬

kommissionsforretning angaaende Afløs¬

ning af Ægt og Arbejde ved Kirke¬
reparationer, Diæter og Rejsegodtgørelse.
12.

18.

Bekendtgørelse om nogle Forandringer i
de ved Kancelliplakat af 19. Marts 1812

bekendtgjorte Bestemmelser ang. Bortfor¬

pagtning af Præstegaardsjorder
13.

(20.)

Kundgørelse ang. Stadfæstelse paa revi¬
derede Statuter for Kreditforeningen af
Ejere af mindre Ejendomme paa Landet

i
16.

Jylland

Bekendtgørelse ang. de private lærde

20.

1.

3.
2

*

*

i
E.

*

3

2

*

VI

22 6

) *

Side.

1891.

Side.

Skolers og Realskolernes videnskabelige
Samlinger
16. Februar

47.

Kirke= og Undervisningsmin. Cirk. ang
Anvendelsen af de Beløb, som af den al¬

mindelige Skolefond tilskydes til Vedlige¬
holdelse og Supplering af de lærde Skolers
videnskabelige Samlinger
16.

49.

Indenrigsmin. Skr. ang., at der i Lær¬
lingekontrakter uanset Lov 30. Marts
1889 § 4 kan optages en Bestemmelse

om, at det Lærlingen tilkommende Ve¬
derlag skal bestaa i Betaling efter Ak¬
tord
16.

50.

Justitsmin. Skr. ang. Forkyndelse i Ud¬
landet af en Amtsresolution angaaende

Underholdsbidrag
17.

51.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. ang.
Betydningen af en af en Frimenigheds¬
præst foretagen Jordpaakastelse i Hjemmet.

20.

kongelige
21.

52.

Bekendtgørelse om Fen=Regulativ for det
Teater

53.

Justitsmin. Skr. ang., at det paahviler
Politikassen af den samme tilfaldende

Andel af Hundeafgiften i Kjøbstæderne

at afholde Udgiften ved Hundetegns An¬
skaffelse 56.
24.

Kongl. Resolution ang.Fritagelse for

Omvurdering af Ejendomme, der tjene
som Pant for Midler under Indenrigs¬

ministeriets Overtilsyn
25.

(56.

2.

(57.)

3.

Bekendtgørelse ang. Indskrænkning i det

i Henhold til Fiskerilovens 39 under 29
Januar 1890 udstedte Forbud mod Vaad¬
fiskeri i visse Vande
25.

Indenrigsmin. Skr. ang., hvorvidt Be¬
stemmelserne i Stk. 2 i Indenrigsmini¬
steriets Cirkulære af 6. Februar 1890
ere anvendelige i det Tilfælde, at Ejeren

af en paa Grund af miltbrandartet Rosen

107

VII

73
19 *

1891.

Side

*.
62 U

Side.

under offentligt Tilsyn staaende Svine¬

besætning agter til eget Forbrug, altsaa
saaledes, at ingen Del af Dyrene bort¬
føres fra Stedet, at slagte tilsyneladende
unde Svin af en saadan Besætning..

57.

26. Februar. Kirke= og Undervisningsmin. Skr. ang.,

hvorvidt der skal erlægges sædvanlig Prov¬

steløn og Befordringsgodtgørelse for det
aarlige Syn over en Valgmenigheds¬
kirke
27.

57.

Justitsmin. Skr. ang., at Kommanditister

ikke kunne tegne Firma undtagen som
Prokurister
28.

58.

Bekendtgørelse ang. Indretningen af og
Tilsynet med Dampkedler paa Landjorden

samt den Kedelejerne paahvilende An¬
meldelsespligt
2. Marts.

Kongl. Resol. ang. Indretningen af en

3.

Indenrigsmin Cirk. ang. de Udgifter,

Borgerskoleeksamen

58.

(77.)

der medgaa til Transport af Delin¬
kventer, som af Retsbetjentene i et Amt
begæres fremsendte fra andre Amter til

Undersøgelse og Dom
4.

77.

Indenrigsmin. Skr. ang. Beregningen af
Vandsynsmænds, Befordringsgodtgørelse
efter Lov 28. Maj 1880 § 10

4.

79.

Justitsmin. Skr. ang. Forstaaelsen af
Udtrykket „ved en Bedrift“ i § 15 i Lov
af 12. April 1889 om Foranstaltninger
til Forebyggelse af Ulykkestilfælde ved

Brug
4.

af

Maskiner

Borgerskoleeksamen
5.

79.

Bekendtgørelse ang. Indretning af en
80.

Justitsmin. Skr. ang., at Udbetaling af

Underholdsbidrag i Henhold, til Lov af
20. April 1888 ikke kan tilkomme Adop¬

tivforældre af et uægte Barn

I7

87.

4.

VIII

1

3
6 6

19 *

Side.

1891.

6. Marts.

Side.

Indenrigsmin. Skr. ang. Stadfæstelse paa
et Tillæg til Vedtægten for Styrelsen af
Kjøbenhavns kommunale Anliggender af
30. December 1857 vedrørende Personalet

ved den elektriske Station

88.

Indenrigsmin. Skr. ang., at Handel med

7.

uformalede Kornvareri Købstæderne

i

Henhold til Lov 15. April 1854 § 1 er
aldeles
9.

10.

—

fri

89.

Regulativ ang. Desinfektion.

90.,

4.

(90.,

12.

Bekendtgørelse om Provinsarkiverne og
Embedsmændenes Forhold til dem..

I1.

Justitsmin. Skr. ang. Paalæg til en For¬

ligskommission om at give nogle Parter
Adgang til for samme at ratihabere et
Forlig
11.

90.

Indenrigsmin. Skr. ang., at den Om¬

stændighed at en Person paa en ved et

Byraadsvalg afgiveu Stemmeseddel ikkun
er betegnet ved sit Efternavn og ved sin
Stilling, i og for sig ikke indeholder til¬

strækkelig Grund til at kassere den af¬
givne
11.

Stemme

91.

Indenrigsmin. Skr. ang., at Valgbe¬
styrelsen ved Optælling af de ved et Om¬

valg paa Medlemmer til en Købstads

Ligningskommission afgivne Stemmer med
Rette havde undladt at medregne de paa
en Person faldne Stemmer, hvem By¬

raadet havde fritaget for at modtage det

paa ham ved det første Valg faldne
Valg
11.

93.

Indenrigsmin. Skr. ang., hvorvidt det
kan anses tilladeligt at binde Vaad med

dobbelt eller flerdobbelt Garn, særlig i
Hoven
11.

Justitsmin. Skr. ang., hvorledes Værgen
skal forholde sig for at komme i Besid¬

94.

IX

7
7

5

5
H. 6

3
Side.

1891.

Side.

delse af en umyndiggjorts Formue til An¬
bringelse i Overformynderiet
12. Marts.

95.

Justitsmin. Skr. ang., hvad der vil være
at iagttage før tvende Udlændinges Ægte¬

vielse

her

i

Riget

12.

Indenrigsmin. Skr., hvorved det tillades,

12.

Indenrigsmin. Skr. ang. Stadfæstelse paa

at Færgestedet paa Thunø nedlægges ...

95.

97.

et Tillæg til Vedtægt for Styrelsen af
Kjøbenhavns kommunale Anliggender an¬

gaaende en Assistentpost af 1. Klasse paa

Blegdamspospitalets Kontor
12.

97.

Justitsmin. Skr. ang., hvorvidt en Poli¬

timester paa egen Haand havde kunnet
hæve en efter Begæring af vedkommende

Amtsvejinspektør for Overtrædelse af Be¬

stemmelserne i Forordning af 13. De¬
cember 1792 § 82 anlagt offentlig Po¬

litisag

97.

13.

Lov om Vivisektioner

(98.)

13.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. ang.

17.

en Kirketiendeejers Forpligtelse til at
efterkomme Synets Fordring om at ind¬

sende Tegninger til Arbejders Udførelse
ved
17.

Kirken

99.

Justitsmin. Skr. ang., hvorvidt Stæv¬

ningsmændene i Henhold til § 3 i Lov
11. April 1890 kunne nægte at forkynde

en Indkaldelse til Forligskommissionen,
fordi den ikke ledsages af Genpart til

Indklagede
20.

99.

Bekendtgørelse om Forandring i Regle¬
ment af 10. December 1883 om Ordens

Overholdelse m. m. paa Kjøbenhavns

Inderrhed og i Kjøbenhavns Havn.
22.

(99.)

Generaldirekt. f. Skattev. Skr. ang. et
Andragende fra et Dampskibsselskab

i

Kjøbenhavn om, at der maa blive tilstaaet

Selskabet Kreditoplagsret

100.

19.

I

2.
3

: *

I
*.

5. 6

1d *

1891.

23. Marts

Side.

Side.

Bestemmelser vedrørende Arbejdstiden paa
Orlogsværftet

28.

Justitsmin. Cirk. ang. Gendarmerikorp¬

31.

Lov om Anlæg af en Frihavn ved Kjø¬

sets fremtidige Inddeling og Stationering.

100.

102.

benhavn samt om Nedsættelse af Havne¬

1. April.

afgiften til Kjøbenhavns Havn m. v.. (102.,
Foreløbig Lov om Indtægts= og Udgifts¬

20.

bevilling indtil Finansloven for Finans¬
aaret fra 1. April 1891 til 31. Marts

1892

er

given (103.

28.

Lov om Forlængelse af Varigheden af

I.

Loven af 14. December 1887 om For¬
anstaltninger imod den saakaldte Svine¬

1.

—

difteritis (103.)
Lov om den offentlige Fred paa Folke¬

28.

kirkens Helligdage samt paa Grundlovs¬
dagen

(103.

29.

Lov om Forlængelse af den midlertidige

I.

Jagtlov af 1. Marts 1888

(103.

31.

1

Lov om en Ølskat m. m.

(103.

31.

1.

Lov om Ændringer i Lovgivningen om

1.

——

Told= og indenlandsk Roesukkerafgift.

(103.)

40.

Lov om Fæstevirksomhedens Ordning ...

(104.

42.

Lov om Oprettelse af Landvæsenskom¬

1.

missioner paa Færøerne
1. —

lov for Færøerne af 9. Februar 1854

Lov om Grandestævne paa Færøerne

*
1.

—

108.
109.

Lov om Fabrikation og Forhandling af
Margarine

1.

104.

Lov om Tillæg til og Forandring i Jagt¬

m.

m.

(113.

45.

Lov om Skolelærernes Enkeforsørgelses¬

pligt og om Bonusudbetaling af Skole¬
fondene til Skolelærere og Lærerinder.. (114.
1.

Lærerne ved Statsseminarierne
1.

114.

53.

Lov om Forøgelse af Klasselotteriets
Lodder

1.

51.

Lov om Lønninger Jfor Forstanderne og

(114. 54.

Lov om Amtsforvalternes Kontorhold . 1 114.

XI

2
S

2.

2*
6) —

Side.

1891.

1. April.

*

7.

—

2
172 1

Side.

Indenrigsmin. Skr. ang., at Amtsraadet
ikke kan meddele Samtykke til, at en Land¬
kommunes Kasse tilskyder et Beløb til

Udgifterne ved en ny Kirkes Opførelse,
men vel til Kommunens Garanti for et

af Kirken i denne Anledning optaget
Laan
2.

115.

Justitsmin. Skr. ang., at en Barne¬
faders Forførgelseskommune er forpligtet
til at refundere hans Opholdskommune

paa den Tid, et Underholdsbidrag kræves
betalt, et af denne forskudt Bidrag, uanset

at Barnefaderen havde forladt Kommunen,
da Bidraget betaltes
4.

116.

Meddelelse om den for Tidsrummet fra
den 1. Januar 1891 til den 31. De¬

cember 1900 fastsatte Norm for For¬

delingen af forskellige Udgifter over Køb¬
stæderne saavel i de enkelte Amter som i

Sjællands og Fyens Stifter samt over
Købstæderne og Landet i de enkelte Amts¬
raadskredse
6.

117.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. ang.,
hvad der er at iagttage ved Jordfæstelse

her i Landet af Liget af en udenfor Ri¬

get
7.

død

Person

127.

Indenrigsmin. Skr. ang. Kursberegnin¬
gen af Sparekassernes Børseffekter i Hen¬

).

9.
3.

9.

9.

hold til Lov 28. Maj 1880 84

128.

Lov om Tvangsauktioner m. m.

(129.

Lov om det offentlige Fattigvæsen. (129.

Lov om Snekastning

80.

(129.

113.

trængende udenfor Fattigvæsenet... (129.

123.

Lov om Alderdomsunderstøttelse til værdige

Lov om Lodstvang for Christiansøs
Havn

9.

55.

(129. 128.

Lov om Undersøgelse af Levnetsmidler
III.

II.

(129.)1146.

XII

7 4
2

2.
1891.

13. April.

2

5

6 2

5 Ö

Side.

Sidc.

Første Revisionsdepartements Cirk. ang.

Sikring af Beviset for Meddelelsen til Ar¬
vinger om Følgen af at oversidde Fristen

for Arveafgifters Betaling.
15.

130.

Justitsmin. Cirk. ang. Gennemførelsen af
Lov om Fæstevirksomhedens Ordning af

1.
15.

April

1891

130.

Indenrigsmin. Skr. ang. Fornyelse af de
til Kreditforeninger udstedte Panteobliga¬
tioner inden Udløbet af 20 Aar

15.

132.

Justitsmin. Skr. ang., om der tilkommer

en Distriktslæge Honorar for Lægebesøg
i Anledning af det ham efter Epidemi¬

lovens § 3 paahvilende Tilsyn under en
under offentlig Behandling tagen Difte¬
ritisepidemi
18.

136.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. ang.
en Drengs Fratagelse fra Moderen paa

Grund af Skoleforsømmelser
18.

137.

Kirke= og Undervisningsmin. Cirk. inde¬
holdende nærmere instruktoriske Bestem¬

melser og Anvisning med Hensyn til
Approbation af Kontrakter om Præste¬
gaardsjorders Bortforpagtning..
21.

137.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. ang.,
hvorvidt en Kateket og Inspektør ved
Borgerskolen i en Købstad kan blive be¬

rettiget til Alderstillæg af Skolefonden
efter Lov af 8. Marts 1856 § 10 og

til ekstraordinært Lønningstillæg overens¬
stemmende med Reglerne i Lov af 23.
April
21.

1881

144.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. ang.,
at et aandssvagt Barn, som Faderen ikke

ønsker indlagt paa en Abnormanstalt, ikke
kan fratages ham, samt om, hvorledes

Barnet bliver at undervise
22.

145.

Bekendtgørelse ang. Margarinebeholderes
Form og Mærkning m. v. 147.) 128.

XIII

— *

2
* 5
—

—

Bekendtgørelse om Lodstvang for Chri¬
stiansøs

27.

*

Side.

1891.

23. April.

9

Havn

147.

Indenrigsmin. Skr. ang. Formen for

Hjemstedsbeviser, naar saadanne skulle
meddeles ugifte Kvinder og Personer

under 18 Aar til Brug ved Nedsættelse
i
28.

Udlandet

§6

iLov om Købstadkommunernes

Styrelse m. m. af 26. Maj 1868.
30.

148.

Indenrigsmin. Skr. ang. Forstaaelsen af

149.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. ang.,
hvorvidt den en Ejendom paahvilende
Brændselsleverance til Skolevæsenet ved

Ejendommens Udstykning skal fordeles
mellem

1. Maj.

Parcellerne

150.

Justitsmin. Skr. ang., hvorvidt en Ar¬

bejdsgivers Forpligtelse i Henhold til
Kancelli=Cirkulære af 5. December 1820

til at tilbageholde en Alimentants Løn
gælder Bidrag, der ere forfaldne før Re¬

solutionens Forkyndelse for ham
8.

152.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. ang.
hvorvidt Plakaten af 31. Oktober 1827

endnu gælder ved Udpantning for Ti¬

endevederlag, der er bestemt til Korn in
HALUTA

8.

152.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. ang.
Fritagelse for Kirkebyens Skolelærer for
at ringe med Kirkens Klokke

9.

154

Justitsmin. Cirk. ang. Gravhøje og Sten¬
dysser langs Jernbane= og Vejlinier samt
Danefæ

12.

155.

Bekendtgørelse om Forandring i Reglerne
for Afholdelsen af de lærde Skolers aar¬

lige Hovedeksaminer
13.

155.

Justitsmin. Skr. ang. en Sognepræsts
Fritagelse for et ham af Skiftefor¬

valteren overdraget Hverv som Lavværge
for

en

Enke n 156.

2
5*
27 U
——

Side.

XIV
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.

———

Side.

1891.

13. Maj.

Justitsmin. Skr. ang., hvorvidt Kirke¬

sangeren er berettiget til det i Sportel¬
reglementets § 147 fastsatte Gebyr, naar
han ved Kirkestævne oplæser de i Justits¬

ministeriets Kundgørelse af 14. Marts

1871 Post 2 omhandlede Bekendtgørelser.
14.

157

Kirke= og Undervisningsmin. Cirk. ang.,
hvilke Attester for Øvelse i praktisk Skole¬
gerning der kræves ved Indmeldelse til
Skolelærereksamen

14.

158.

Kirke= og Undervisningsmin. Cirk. ang.

Fordringerne i Skrivning ved Skole¬
lærereksamen
14.

159.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. ang.

Fastsættelse af Takstregulativ for Anvis¬

visning af Begravelsesplads paa Kirke¬
gaarde
14.

paa

Landet.

159.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. ang.,
hvorvidt Udgifter, vedrørende en Kirke,
der skulle opkræves hos Tiendeejerne,
skulle fordeles efter det nye eller det
gamle

16.

Hartkorn

160.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. ang.,

hvorvidt Ekspropriation til Skolelod og

Byggegrund kan finde Sted ved en Skoles
Flytning
19.

161.

Justitsmin. Skr. ang., hvorvidt saadanne

før Loven af 1. April 1891 autoriserede
Fæstemænd, hvis Virksomhed omfatter

baade mandlige og kvindelige Tyender og
Arbejdere, have Ret til at fortsætte deres

hidtilværende Virksomhed uforandret ind¬
til 2 Aar efter bemeldte Lovs Stad¬
fæstelse 163.
20.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr., om
Ministeriets Skrivelse af 2. Juni 1888
ang. Antagelsen af Vikarer for Lærere

ved en Købstadskole er anvendelig ogsaa
for Landsbyskolelæreres Vedkommende ... 164.

Side.
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Sidc.

1891.

21. Maj.
26.

Fundats for Ny Carlsberg Glyptotek..

Side.

164.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. ang.,
hvad der ved ent Realskole, som afholder

almindelig Forberedelseseksamen, maa be¬

tragtes som Muksimum af det tilladelige
Elevantal i hvec enkelt Klasse
27.

167

Kundgørelse ang. Tikronesedler af en for¬

andret Indretniig, som af Nationalbanken
sættes
27.

i

Omløb

167.

Indenrigsmin. Skr. ang., at Øvrigheds¬
Paategninger zaa Lærlingekontrakter ere
stempel= og gebyrfri

28.

169.

Bekendtgørelse om Uudtagelser fra For¬
budet mod Arbride i Fabrikker m. v. paa
Folkekirkens Heligdage

29.

169.

133.

(169.)

136.

Bekendtgørelse ang. en Konvention om
Dannelsen af en international Union til

Udgivelse af Toldtariffer, afsluttet i Brys¬
sel
1. Juni.

den

5.

Juli

1890

Indenrigsmin. Cirk. ang. Alderdoms¬
understøttelseslooen af 9. April 1891 og
Blanketter til Zenyttelse ved Begæringer
om Alderdomsrnderstøttelse.

2.

169.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. ang.,
at Bestemmelser: i Kancelli=Cirkulære af

4. Oktober 1828 om, at der bør gives
de yngre Børn det samme Tilnavn, som

de ældre allerede have, ikke gælder, naar
de ældre Børn fejlagtig ere døbte med et
andet Efternavn end det Faderen ved hans

Daab
3.

tillagte

179.

Bekendtgørelse om en mellem Danmark
og det tyske Rige afsluttet Konvention

angaaende gensidig Ophævelse af Afdrags¬
rettelk

4.

Bekendtgørelse ung. Oplag i beboede Byg¬

ninger i Kjøberthavn af Stenolie og de
øvrige i Instithministeriets Bekendtgørelse

(180.

140.

XVI
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Side.

1891.
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Side.

af 8. September 1875 Nr. 1 omhandlede
brandfarlige Vædsker
4. Juni.

Valg af Bestyrelse for „de fattiges Kasse“
6.

181.

141.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. ang.
181.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. ang.

Adgangen til at vinde Universitetets Pris¬
medaille
6.

181.

Justitsmin. Skr. ang. Forhøjelse af en i

en paptækket Mejeribygning anbragt vid
Skorsten ved Anbringelse af et 9“
Jernrør
9.

182

Bekendtgørelse ang. Ikrafttræden af Lov
om Alderdomsunderstøttelse til værdige

trængende udenfor Fattigvæsenet af 9.
April d. A., forsaavidt angaar Kjøben¬

havns og Frederiksberg Kommuner
11.

gængerens Navn i et Firma
15.

(182.

Justitsmin. Skr. ang. Optagelsen af For¬
183.

Indenrigsmin. Cirk. vedrørende enkelte
Bestemmelser i Lov om Snekastning af 9.
April

19.

1891

183.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. ang

forskellige Spørgsmaal vedrørende Kirkers
Rengøring
20.

192.

Justitsmin. Skr. ang. Afvisning af An¬

meldelse fra Enkeltmand af et Firma,
kaldet „De forenede ... fabrikker N. N.“.
20.

194.

Justitsmin. Skr. ang., at den aarlige
Session for 5. Udskrivningskreds 434

—

449. Lægd (Kjær Herred) fremtidig holdes
i Nørresundby i Stedet for, som hidtil, i

Aalborg
20.

194

Indenrigsmin. Skr. ang. Omfanget af
offentligt Tilsyn m. m. i Anledning af
Miltbrand i en Besætning.

23

Bekendtgørelse om en af den kgl. danske

Regering og den kgl. svensk=norske Re¬
gering vedtagen Deklaration angaaende
Telegrafkorrespondancen mellem Danmark

195.

144.

XVII
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1891.

Side

og Sverrig samt mellem Danmark og
Norge
23. Juni

195.

Bekendtgørelse ang. Telegrafkorrespondan¬
cen med Udlandet i Henhold til den under

27110. Juli 1875 i St. Petersborg af¬
sluttede internationale Telegrafkonvention

med tilhørende, i Paris den 21. Juni
1890 vedtagne, reviderede Tjenesteregle¬
ment og Taksttabeller.
26.

198.

Tillæg til midlertidig Organisationsplan
for Statsbanerne af 5. Maj 1887

26.

205.

Kongl. Resol., hvorved bifaldes, at alle

Sager vedrørende Farmaceuters Uddan¬
nelse udenfor Apotekerne samt vedrørende

de farmaceutiske Eksamina henlægges fra

Justitsmixisteriet til Ministeriet for Kirke¬

og Undervisnngsvæsenet
30.

——

205.

Justitsmin. Skr. ang. Ligsyns= og Døds¬
attester for en her hjemmehørende afdød,

hvis Lig brændes i Udlandet
4. Juli.

skrivningskreds 41. Lægd
6.

206.

Justitsmin. Cirk. ang. Deling af 3. Ud¬
207.

Justitsmin. Cirk. ang. Beregningen af de

de Værnepligtige af Lægdsrullen efter
Lov 7. Maj 1870 tilkommende Rejse¬
Penge
7.

207.

Bekendtgørelse om Forandring i Tillæg
til Tariffen for den almindelige Brand¬
forsikring for Landbygninger..

7.

209.

Bekendtgørelse om Forandringer i Ta¬

riffen for den almindelige Brandforsikring
for
10.

Landbygninger

210.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. ang

Kirketiendeejerens Ret til lukket Kirkestol
i
10.

Kirken

211.

Kundgørelse ang. Stadfæstelse paa revi¬

derede Statutter for Kreditforeningen af
Landejendomsbesiddere i Nørrejylland.

212.

*

Side.
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1891.

10. Juli.

*

56

Side.

Indenrigsmin. Skr. ang. Skolelæreres

med flere Bestillingsmænds Udelukkelse
fra at konkurrere til Præmi: for ypper¬

lig Dyrkning af Huslodder.
11.

Frrma
11.

246.

Justitsmin. Skr. ang. Kommanditselskabers
246.

Justitsmin. Skr. ang. Forandring af et
Firmanavn, der er anmeldt Henhold til
Firmalovens

17.

§

37

246.

Indenrigsmin. Skr. ang. Udredelsen af
Omkostningerne ved Udsendelse af Bilade

og Mandskab fra Nykjøbing til Ulslev

Strand i Anledning af tre Cskibes Stran¬

ding
22.

dersteds

247.

Indenrigsmin. Skr. ang., worvidt Be¬
stemmelsen i Bygniugslover for Løb¬

stæderne af 30. December 1858 § 15, 3.
Punktum, kan bringes til Aivendelse paa

nogle før Lovens Emanatior paa Ljælke¬
lag opførte Skorstene
25.

247.

Indenrigsmin. Skr. ang. Forbud mod

Brug af Mælk fra en Kvæzbesætting, i
hvilken der er udbrudt Miltjrand.
25.

247

Indenrigsmin. Skr. ang. 1ffentl gt Til¬

syn i Anledning af miltbrandartes Rosen

i en Svinebesætning.
25.

248.

Judenrigsmin. Skr. ang., om en Køb¬

stadmøller uden Borgerskab e; berettiget
til at forhandle udenlandsk Hvedeklid og

Boghvedegryn samt Mais og Risfodermel
30.

248.

Bekendtgørelse om, at de i Lov, inde¬

holdende Bestemmelser angac ende Forvalt¬

ningen af umyndiges Midler, af 26. Maj
1868 § 1, jfr. allerhøjeste Resolution af

5. August 1851, nævnte Afgifter af de
Renter, som af Overformynderiets inden¬

bys Afdeling udbetales eller oplægges,
fra og med den 1. Okober d. A. op¬

kræves med deres fulde Beløb..... 249.) 144.
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1891.

4. August.
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Sidc.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. ang.,
at Skoledirektionen ikke kan anses for

bunden til Skolekommissionen ved Over¬

dragelse af Tilsynet med privat under¬

viste Børns Undervisning efter Anordning
af 29. Juli 1814 f. L. § 18.
7.

249.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. ang.
en Sognepræsts Vægring ved at autori¬
sere Skudsmaalsbøger for Børn af Bap¬
tister

10.

250.

Indenrigsmin. Skr. ang. Stadfæstelse af
et Tillæg til Vedtægten for Styrelsen af
Staden Kjøbenhavns kommunale Anlig¬
gender vedrørende de af Alderdomsunder¬

støttelsesloven flydende Forretninger.
11.

250.

Bekendtgørelse om Forandring i Ta¬
riffen for Købstædernes almindelige Brand¬
forsikring

12.

Sukker og Sirup, som udføres
12.

251.

Bekendtgørelse ang. Toldgodtgørelse for
252.

Justitsmin. Cirk. ang. Foranstaltninger
til Sikring af det ved Mobilisering af

Hær og Flaade til Overførelse af Værne¬
pligtige m. m. nødvendige, fuldt bemandede
Dampskibsmateriel
17.

252.

Anordning ang. Tillæg til Anordning
af 6. September 1888 om Behandlingen

af Postforsendelser til og fra Stats= og
kommunale Myndigheder
22.

(253.

Indenrigsmin. Skr. ang, hvorvidt Be¬
gæringer om Alderdomsunderstøttelse skulle

være ledsagede af Fødsels= og Straffe¬
attester
22.

254.

Indenrigsmin. Skr. ang. Repræsentationen
af tre med en Købstad forbundne Land¬

distrikter ved Afgørelse af Sager om Al¬

derdomsunderstøttelse til værdige trængende
udenfor Fattigvæsenet

255.

165.

XX
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1891.
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Side.

Side.

(256.

166.

Bekendtgørelse ang. Undtagelse fra Be¬
stemmelsen i Lov om Lærlingeforholdet

af 30. Marts 1889 § 7, sidste Stykke ..
24.

Indenrigsmin. Skr. ang., i hvilket For¬
hold Landdistriktet skal bidrage til de det

i Forening med Købstaden paahvilende
Udgifter til Alderdomsunderstøttelse til
værdige trængende udenfor Fattigvæsenet,
jfr. Lov af 9. April 1891
24.

256.

Indenrigsmin. Skr. ang. Opholdskom¬

munens Forpligtelse til at udrede Alder¬
domsunderstøttelsen
25.

257.

Kirke= og Undervisningsmin. Cirk. ang.

at Præsterne ikke kunne tillade Læg¬

prædikanter at tale ved den offentlige
Gudstjeneste
26.

257.

Indenrigsmin. Skr. ang., hvorvidt Al¬
derdomsunderstøttelse kan udbetales forud

for et Kvartal ad Gangen, samt om der

til Hjemkørsel af Brændsel til de under¬
støttede kan udskrives Sognerejser, saa¬

ledes at ingen Udgift hertil kan erholdes

refunderet af Forsørgelseskommunen eller
af
26.

Statskassen

258.

Indenrigsmin. Skr. ang. Virkningen af
Hjælp til Konfirmationsudstyr, tilstaaet

fattige Folks Børn af Kommunekassen.
27.

260.

Kirke= og Undervisningsmin. Cirk. ang.
Benyttelsen af Faner eller Musikkorps
ved

7. Septbr.

Begravelser

261.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. ang.
Forstaaelsen af Udtrykket „Embedsforflyt¬
telse“ i Ministeriets Cirkulære af 1. Marts

1890 som fritagende for Betaling af
Skolevidnesbyrd
8.

262.

Bekendtgørelse om, at Lov Jom Under¬
søgelse af Levnetsmidler m. m. af 9.

April d. A. træder i Kraft den 1. Ok¬

tober d. A., m. m. ((262.)

148.
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Side

Side.

(262.

149.

263.)

150.

Bekendtgørelse om Politiets Virksomhed
med Hensyn til Udtagelse af Prøver af
Levnedsmidler til Undersøgelse

8.

Bekendtgørelse ang. Indførsel af Flæsk

og andre raa Produkter af Svin fra de
forenede Stater af Nordamerika
10.

Anordning ang Forandring i Anordning
af 6. September 1888 om Behandlingen

af Postforsendelser til og fra Stats= og
kommunale Myndigheder (263.)
10.

151.

Justitsmin. Cirk. ang. Afholdelsen af

Udgifterne ved Forbryderes Udlevering
imellem Danmark og det tyske Rige..
10.

263.

Generaldirektor. for Skattev. Skr. ang.,

hvilke Gebyrer der bør beregnes for Hart¬
kornsattester og Udskrifter af Matrikulen,
udfærdigede af en Amtstue
10.

263.

Allerh. Reskr. ang., at der maa tillægges
dem, der for Fremtiden blive Enker efter

residerende Kapellaner i Kjøbenhavn, Enke¬
pension
15.

af

Kaldet

(264.)

Indenrigsmin. Skr. ang., hvorvidt en
Vedtægt angaaende Udførelsen som Na¬

turalarbejde af Snekastningen paa en

Købstads offentlige Veje og Gangstier kan
baseres paa andre Regler for Arbejdets

Fordeling end de i Lov 9. April 1891

§§ 4—14 foreskrevne med Hensyn til
Snekastningen i Landkommunerne..
15.

265.

Indenrigsmin. Skr. ang. Forstaaelsen af
Overgangsbestemmelsen i Loven om Al¬

derdomsunderstøttelse af 9. April 1891
S
18.

Z

skulle udgaa paa Islandsk
18.

265.

Lov om, at de islandske Love herefter kun
266.

Justitsmin. Skr. ang., at Fødselsattester
i offentlige Sager ordentligvis bør rekvi¬
reres direkte hos vedkommende Sogne¬
præst

267.

151.

XXII
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Side.

1891.

21. Septbr

Side.

Indenrigsm. Skr. ang., at Besættelsen af
en ved et af den almindelige Vælgerklasse
valgt Sogneraadsmedlems Død ledig¬
bleven Plads i Sogneraadet ikke kan ud¬
sættes længere end til det først fore¬

faldende ordentlige Valg paa Sogneraads¬
medlemmer
21.

267.

Indenrigsmiu. Skr. ang., at Personer,

der erholde Alderdomsunderstøttelse, ikke

kunne have Ophold paa Fattiggaarden
mod Vederlag til Kommunen
24.

pelmærker
25.

268.

Bekendtgørelse ang. Kassation af Stem¬
(269.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. ang.
Oprettelfen af en særskilt „de Fattiges

Kasse“ for hvert af de to til en Kom¬
mune hørende Sogne
26.

269.

Indenrigsmin. Skr. ang. Omfanget af
den i Tilfælde af Miltbrand nødvendige
Desinfektion af den Stald, hvori de af

Sygdommen angrebne Dyr have hen¬
staaet
26.

269.

Indenrigsmin. Skr. ang. Begæringer om
Alderdomsunderstøttelser, der ere under¬
skrevne

28.

„m.

p.

P.“

270.

Indenrigsmin. Skr. ang., at en uden¬

landsk Mandsperson, der agter at indgaa
Ægteskab her i Landet, enten maa præ¬

stere Hjemstedsbevis eller godtgøre, at

Indenrigsministeriet har bevilget ham Und¬
tagelse
29.

herfra

Pogeskolens Stilling i Landkommunen
1. Oktober.

272.

Justitsmin. Cirk. ang. en ny Fortegnelse
over Lægderne i Danmark

2.

271.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. ang.

274

Lov om Forandring i § 25 i Lov af 18.

September 1885 om Oprettelse af en
Landsbank paa Island

275.

152.
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Side.

1891.

3. Oktober

Kundgørelse ang. Stadfæstelse paa revi¬
derede Statutter for den vest= og sønder¬

jydske Kreditforening
6.

276.

Generaldirektor. for Skattev. Skr. ang.,
hvorvidt Bestemmelserne i Lov af 4. Juli
1850 om visse Begunstigelser ved Af¬
hændelse af Bøndergods til Brugerne

eller deres Børn og Svigerbørn kunne
komme til Anvendelse med Hensyn til

Afhændelse af en Gaard til Fæsterens
Stedsøns
6.

Søn

320.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. ang.,
at Attest fra vedkommende Forsørgelses¬
kommune om, at den en Mandsperson i

Løbet af de sidste 5 Aar ydede Fattig¬
understøttelse er ham eftergivet, ikke er

tilstrækkelig for ham til Ægteskabs Ind¬
gaaelse
6.

320.

Justitsmin. Skr. ang., om en saakaldt
„støbt“ 9' af større og mindre Flintsten
samt Kalk opført Mur kan betragtes som
Grundmur

12.

fogder kunne beskikkes til Snefogder
14.

321.

Judenrigsmin. Skr. ang., hvorvidt Sogne¬
322.

Kundgørelse ang. Stadfæstelse paa et Til¬
læg til Statutterne for Kreditforeningen

af Ejere af mindre Ejendomme paa
Landet
14.

322.

Tillæg til Bestemmelsen af 26. April

1881 angaaende en Omordning af Kjø¬
benhavns Politis Hovedstations 2. og 3.
Afdeling
14.

323.

Justitsmin. Skr. ang. Approbation paa
et Tillæg til Bestemmelserne af 31. De¬

cember 1874 om Lønninger for Embeds¬
mænd og Betjente under Kjøbenhavns
Politi
16.

Generaldirektor. for Skattev. Skr. ang.,
hvorvidt en Avktionsskriver har været be¬

323.

„5
Side.
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Side.

rettiget til at beregne Gehyr og Stempel
for nogle til Bilag for Kommnneregn¬
skabet bestemte Udskrifter af Avktions¬
protokolleu
19. Oktober.

324.

Justitsmin. Skr. ang., at Skjønnet over

hvorvidt Spørgsmaalet om et Barns Fri¬
tagelse for at sættes under Tiltale i Hen¬
hold til Straffelovens § 36 skal fore¬

lægges Ministeriet til Afgjørelse, tilkommer
vedkommende Amtmand
* *

20.

* * * * * * * *

324.

Bekendtgørelse om Undtagelse fra For¬
budet mod Arbejde m. v. 1 Fabrikker paa

Folkekirkens Helligdage (325.
23.

153.

Kgl. Resolution ang. Tilladelse for kirkelig
Forening for indre Mission i Kjøbenhavn

til paa hvert Aars Allehelgens Søndag
at foranstalte en Kollekt i Kjøbenhavns

Kirker til Fordel for Foreningen..
24.

(325.)

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. ang.,
at Beslutningen om Opførelsen af et
Ligkapel ved en Kirke maa træffes af

Majoriteten af Tiendeejerne, beregnet efterii
deres
27.

Hartkorn

325.

Indenrigsmin. Skr. ang. forskelligeSpørgs¬
maal vedrørende Loven af 9. April 1891
om Alderdomsunderstøttelse

28

327.

Kirke= og Undervisningsmin. Cirk. ang.
de Bevisligheder, som en udenlandsk
Mandsperson, der ikke har vundet For¬

førgelsesret i en dansk Kommune, skal

tilvejebringe for at kunne indgaa Ægteskab
her
28.

i

Landet

328.

Kirke= og Undervisningsmin. Cirk. ang.

Fritagelse for Deltagelse i Religions¬
undervisning for en Discipel i en lærd

Skole, hvis Forældre ere udtraadte af
Folkekirken
28.

Justitsmin. Skr. ang. Beregningen af

329.

154.

XXV
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Side.
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Varetægtspenge og Underholdspenge m.
m. ved Afsoning af Fængselsstraf
29. Oktober

Førelse efter nye Skemaer m. m.
31.

330.

Bekendtgørelse om, Ministerialbøgernes
(330.

Generaldirekt. f. Skattev. Skr. ang., at

Bøden efter Toldforordningens § 299 for
for sen Indbetaling af Kredttoplags¬

afgifter ikke kommer til Anvendelse, hvor
Kreditoplagshaveren er gaaet fallit og

Indbetaling altsaa sker ved Skiftecetten,
forudsat at Afgifterne først ere forfaldne
efter at Boet er taget under Konkurs¬

behandliug
2. Novbr

330.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. ang
Skolepenges Betaling, naar Skolerne ere
lukkede paa Grund af Epidemi

5.

331.

Kirke= og Undervisningsmin. Cirk. ang.
Regler for Tilsyn med Opfyldelsen af den

Lærerne ved det kommunale Borger= og
Almueskolevæsen udenfor Kjøbenhavn paa¬
hvilende Enkeforsørgelsespligt.
5.

332.

Kirke= og Undervisningsmin. Cirk. ang

forskudsvis Indbetaling fra Skolefondenes

Regnskabsførere til Livsforsikrings= og
Forsørgelsesanstalten af 1871 af Skole¬

læreres Forsikringspræmier.
6.

Justitsmin. Cirk. ang. Dommerfuldmæg¬

6.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. ang.,

tiges private Forretninger

336.

336

hvorvidt der kan tilstedes unge Piger, der
agte at underkaste sig almindelig For¬
beredelseseksamen, Adgang til Realskolen
i
7.

Kjøbstæderne

337.

Kirke= og Undervisningsmin. Cirk. ang.

Indførelse af Gymnastikprotokolleri
Borger= og Almueskolerne
9.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. ang.

Retsvirkningen af et amerikansk Skilsmisse¬

339

154.
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Side.
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dekret, hvorved et her i Landet indgaaet

Ægteskab
10. Novbr.

Generaldirekt. for

hæves

340.

Skattev. Skr. ang.,

hvorvidt Erklæringer, hvorved myndige

Arvinger meddele deres Moder Tilladelse
til at hensidde i uskiftet Bo, ere stempel¬

pligtige, og i saa Fald, om de, naar de
underskrives af flere Arvinger, bør stemples
som en eller flere Deklarationer.
10.

Kirke= og Undervisningsmin. Cirk. ang

11.

Generaldirektor. for Skattev. Skr. ang.,

340.

Indførelse af Gymnastikprotokoller..

341.

hvorvidt den i Bekendtgørelse af 24. Sep¬
tember 1891 indeholdte Tilbagekaldelse af

den ved Bekendtgørelse af 26. Juli 1883

givne Tilladelse til Kassation af Stem¬

pelmærker ad mekanisk Vej ogsaa gælder
Embedsmænds Bemyndigelse til ved Kas¬
sation at benytte et Stempel, der inde¬
holder Embedets Navn
12.

341.

Indenrigsmin. Skr. ang., at Bevilling

til Forening af Borgerskab som Købmand
i en Købstad med Borgerskab som Farver
sammesteds er ufornøden
14.

341.

Indenrigsmin. Skr. ang. Forstaaelsen af
Lov om Snekastning af 9. April d. A.

§ 8, 3. Stykke, hvorefter Skolelærere

ikke skulle medtages ved Ansættelse til
Snekastning som Brugere af deres Skole¬
lodder
14.

342

Indenrigsmin. Skr. ang., om en en Enke
efter en Mand der nød Alderdoms¬

understøttelse, tilstaaet Hjælp til Mandens

Begravelse kan henregnes under Alder¬
domsunderstøttelse, samt, hvorledes For¬
højelse af tilstaaet Alderdomsunderstøttelse

skal
14.

søges

:

2

342.

Indenrigsmin. Skr. ang., hvorvidt Al¬

derdomsunderstøttelse kunde tilstaas en

XXVII
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Side.

Side

Enke, hvis Mand i 1890 havde erholdt
Fattigunderstøttelse
16. Novbr.

344.

Bekendtgørelse ang. nyt Optryk af de i
Lov om Fabrikation og zForhandling af

Margarine m. m. af 1. April 1891 om¬
handlede Farvetavler (345.

162.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. ang.

19.

Ydelsen af den et joroløst Hus paa¬

hvilende Høstdag til Sognepræsten eller
Vederlaget derfor, naar Præstegaarden er
bortforpagtet

345.

Indenrigsmin. Skr. ang., at de Ejeren

21.

af en paa Grund af miltbrandartet Rosen

under offentligt Tilsyn stillet Svinebe¬

sætning givne Paalæg rettest bør gives i
Form af et Tilhold til Politiprotokollen
21.

346.

Indenrigsmin. Skr. ang., hvorvidt frit
Husly 1 Kommunens Fattighus er til
Hinder for at erholde Alderdomsunder¬
støttelse

347.

Indenrigsmin. Skr. ang., af hvem Valget

23.

af Bestyrelse for „de Fattiges Kasse“ i
en Købstad skal ledes
24.

348.

Indenrigsmin. Skr. ang., hvorvidt Al¬
derdomsunderstøttelse kan ydes en forladt
Hustru

349.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. ang.,

25.

at der ikke kan tilkomme Sognebeboerne

nogen Ret til mod Tiendeejernes Pro¬
test at foretage Arbejder ved en Kirke¬
gadrd

349.

Indenrigsmin. Cirk. ang. Størrelsen af

30.

Tærepenge i Henhold til Fattiglovens
§
3. December

5

350.

Kongelig, Resolution angaaende Zions
Fond for udtjente Missionærer i Ost¬
indten

5.

—

(350.)

Indenrigsmin. Skr. ang., at det ikke i
og for sig er tilstrækkeligt til at udelukke

163.

XXVIII

2

2

2

19) *

Side.
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Side

nogen fra at erholde Alderdomsunder¬
støttelse, at han ejer en fast Ejendom.
7. December.

351.

Indenrigsmin. Skr. ang. samtidig Drift
af Købmands= eller Detailhandel i for¬

skellige Kommuner under samme Juris¬
diktion
8.

352.

Indenrigsmin. Skr. ang., at en Bygning,
der kun delvis er ansat til Bygnings¬

afgift, ogsaa kun bliver at medtage for en
afpasset Del af Assuranceværdien ved

Ansættelse til Snekastningspligt..
10

352.

Indenrigsmin. Skr. ang., hvorvidt efter
den nye Fattiglov en Persons Forsørgel¬
eskommune overfor Opholdskommunen

kan paatage sig samtlige Udgifter ved

hans Forsørgelse sammesteds naar han
ikke ønskes hjemsendt. 353
10.

Bekendtgørelse ang. et klinisk Kursus i
epidemiske Sygdømme, som de lægeviden¬

skabelige studerende ved Universitetet skulle
gennemgaa, forinden de stedes til Em¬
bedseksamens
10.

2.

Del

(354.

164.

Skolefonds (354.

164.

Lov ang. en forhøjet Ligning til Fre¬
deriksborg, gl. Assens og gl. Aarhus
Amters

12.

Finansmin. Cirk. ang. Tilvejebringelse
af Oplysninger gennem Strandfogderne
om, hvorvidt Fyr har været set om Bord
i

14.

et

strandet

Skib

354.

Indenrigsmin. Cirk. ang. Tilvejebringelse
af Betalings=Takster for kommunale For¬

sørgelsesanstalter og Sygehuse til Afvik¬
ling af Fattigkommunernes indbyrdes
Mellemværende

14.

355

Indenrigsmin. Cirk. ang. Forskud paa

Statstilskud til Kommunernes aarlige Ud¬
gifter ved Alderdomsunderstøttelsen
16.

Justitsmin. Cirk. ang. Medlemmer af

356.
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Haandværkssvendenes Rejseforeninger, som
træffes
19. Decbr

i

Betleri

358.

Kundgørelse ang. Stadtæstelse paa revi¬

derede Statutter for Kreditforeningen af

Ejere af mindre Ejendomme paa Landet
i

Østifterne

358.

Justitsmin. Cirk. ang. Oplysninger, der

19.

skulle fordres ved Begæringer om Ku¬
385.

ratorbeskikkelser.

Indenrigsmin. Skr. ang. Indenrigsmini¬

23.

steriets Ret til i Henhold til Snekast¬

ningslovens § 11 at meddele Fritagelse
for Hvervet som Snefoged

386.

Indenrigsmin. Skr. indeholdende Vejled¬

14.

ning til Forstaaelse af Fattiglovens § 25

i Tilfælde, der ligge forud for Fattig¬
lovens
4.

Ikrafttræden

387.

Indenrigsmin. Skr. ang. Meddelelse af
Pas til Omførsel og Forhandling af de
af en Person selv forfærdigede Blik¬
genstande

9.

391.

Bekendtgørelse ang. Udførsel af Svin til
(391.,

165.

fanger vedrørende Forhold (391.)

165.

Tyskland over Gedser

Regulativ med Hensyn til forskellige

0.

Hjemsendelsen og Løsladelsen af Straffe¬

1892.
. Januar

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. ang.
Overførelse af Karaktererne i Fysik og Kemi

fra lægevidenskabelig Forberedelseseksamen

til Skoleembedseksamen i Naturhistorie og
Geograft
1.

392.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. ang.,

at det maa være Regeringens Sag at
meddele de fornødne reglementariske Be¬
stemmelser med Hensyn til Kirkebøgernes
Førelse
Fjortende Hæfte.

393.
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
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1892.

7. Januar

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. ang.
de partielle Eksaminer, som den polytekniske
Læreanstalt har Ret til at afholde

11.

394.

Generaldirektor. for Skattev Skr ang.,
at den i Stempellovens § 10 omhandlede
Kendelse ikke kan afkræves, naar Stæv¬

ninger og Indlæg begæres stemplede
inden den vedkommende ved en Dom fore¬

lagte
12.

Frist

395.

Kongl. Resolution, indeholdende nærmere

Bestemmelser angaaende Ordningen af det

Forhold hvori det ved Universitetet op

rettede Laboratorium for medicinsk Bak¬
teriologi skal staa til Universitetet
13.

395.
*

*

Bekendtgørelse om Forandring i Justits¬
ministeriets Bekendtgørelse af 21. Marts
1890 angaaende Forbud mod Indførsel
fra Island til Færøerne af Faar m. m.

13.

396.

Indenrigsmin. Skr. ang Stadfæstelse af
et Tillæg til Vedtægten for Styrelsen af
Kjøbenhavns kommunale Anliggender, ved¬
rørende Lønninger ved Gasværkerne

13.

396.

Indenrigsmin. Skr. ang. Stadfæstelse af
et Tillæg til Vedtægten for Styrelsen af

Kjøbenhavns kommunale Anliggender, ved¬
rørende Oprettelsen af nye Embeder og

Bestillinger under Stadens Belysnings¬
væsen
14.

397.

Indenrigsmin. Skr. ang., at blandt de
Omkostninger, som en Kommune, der
yder Fattigunderstøttelse til andetsteds for¬

sørgelsesberettigede Personer, kan forlange
refunderede af Forsørgelseskommnnen, kan
ikke opføres Udgifter til Børns Skolegang.
14.

Indenrigsmin. Skr. ang., at en Lærlinge¬
kontrakt, hvori indeholdes en Bestemmelse
om, at Forældre eller Værger i Tilfælde

af Lærlingens Sygdom skulle give denne

398.

Side.

XXXI
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Side.

1892.
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Side

Husly og Pleje, medens Læge og Mikstur
udredes af Læremesteren, ikke er i Over¬

ensstemmelse med Lærlingeloven..
14. Januar.

399.

Justitsmin. Skr. ang., at Beboerne paa
Suderø ikke kunne indkaldes til mod

deres Villie at give Møde for Retten i
Thorshavn i private Politisager, og at
dette som Regel heller ikke bør ske i of¬
fentlige
15.

Politisager

400.

Lov om Revisionsfristen for Loven om

Konsulatafgifter af 5. April 1888. (401.)
16.

168.

Indenrigsmin. Skr. ang. Betingelserne
for at opnaa Alderdomsunderstøttelse naar

Vedkommende paa det Tidspunkt, Be¬

gæringen indgives, modtager Hjælp af
402.

andre
*

18.

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Bekendtgørelse om en Klassifikations=Tarif

for Kjøbenhavns Brandforsikring..
18.

404.

Kongl. Resolution ang. et Tillæg til det
adelige Stift Valløs Fundation af 14.

Maj 1838 § 21 med dertil hørende senere
Bestemmelser
26.

404.

Justitsmin. Skr. ang., at en Barnefaders

Forsørgelseskommune er pligtig at udrede
det fulde i vedkommende Alimentations¬

resolution fastsatte Bidrag uden Hensyn

til, om Barnet i en Del af det forud for
Forfaldstiden liggende Aar har været an¬

bragt i et andet Amt, hvor Normalbidraget
er mindre end der, hvor Barnet var

anbragt paa Forfaldstiden
28.

404.

Justitsmin. Cirk. ang. Betingelserne, hvor¬

under der af Sessionerne kan tillægges
værnepligtige lægestuderende Tillægsved¬

tegning om Tjenestedygtighed som Under¬
læger
28.

406.

Kirke= og Undervisningsmin. Cirk. ang.
Betalingen for Gravsteder paa Landsby¬
kirkegaarde

406.

168.
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1891.

28. Januar

Kirke= og Undervisningsmin. Cirk. ang.,

hvad en Præst skal iagttage forinden han
foretager Tillysning til Ægteskab for en
mindreaarig
28.

Person.

407.

Kongl. Resol. ang., at de arkæologiske
historiske og etnografiske Samlinger paa
Palæet i Kalleboderne, med Undtagelse af

den kongelige Mønt= og Medaillesamling,
skulle samles under Fællesnavnet National¬

museet, der deles i 2 Afdelinger m. m.
2. Februar.

408.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. ang
hvorvidt Børn af Forældre, der have

indgaaet borgerligt Ægteskab, og som
begge erklære at være uden Trosbekendelse
kunne undtages fra Undervisning i Re¬

ligion
3.

i

Skolen

408.

Justitsmin. Skr. ang., hvorvidt en ny
Autorisation af en en Gang autoriseret

Hovedbog er nødvendig, naar den deri
gennemdragne med vedkommende Autoritets
Segl forsynede Snor er bristet
4.

409.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. ang.
Provstens Ret til at oppebære Diæter for

Møde i Provsteretssager
5.

410

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. ang.,

hvorvidt Pigers Optagelse i en Realskole

tilstedes, selv om der ved denne oprettes
Latinklasser
6.

410

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. ang.,

at det maa staa Stiftsøvrigheden frit for

som Betingelse for Meddelelse af Appro¬

bation paa gorpagtningskontrakter an¬
gaaende Præstegaarde at forlange optaget

deri Bestemmelser om, at Forpagteren
skal udføre det Præsten paahvilende Sne¬

kastningsarbejde og i Ildebrandstilfælde

anvende en Del af Brandskadeerstatningen
paa en bestemt Maade

410.

Side
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6. Februar. Justitsmin. Skr. ang. Honorar til en

praktiserende Læge for Fødselshjælp, som
han efter af Distriktslægen under dennes

Sygdomsforfald at være tilkaldt har ydet
en under vedkommende Fattigvæsens For¬
sørgelse værende Barselkone

412

8.

Regulativ for Pantelaanere i Frederiks¬

9.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. ang

berg Birk under Kjøbenhavns Amt..

412.

176.

Prøven i Dissektion ved den lægeviden¬
skabelige
12.

Eksamen

413.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. ang.,
at Valg af Kirkeværger efter Forord¬

ningen af 13. November 1829 § 1 ikke
bør foregaa efter simpel Stemmeflerhed,
men saaledes at den enkelte Kirketiende¬

ejer har Stemmeret i Forhold til sin An¬
del
15.

i

Kirketienden

413

Første Revisionsdep. Cirk. ang. Frem¬
læggelse til Sportelregnskaberne af sær¬

skilte Anmeldelser fra de overordentlige
Skifteforvaltere med Hensyn til Bereg¬
ning af Skifteafgifter i de af dem be¬
handlede
18.

Boer.

414.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr ang
Tilladelse for en Frimenighed til at ind¬
rette en særlig Begravelsesplads for Me¬

nighedens Medlemmer
19.

415.

Lov om Pensioner og Understøttelser til

Hertuginde Vilhelmine Maries Hofbe¬

i

tjente 417.
19.

Lov om Forandring i Lov om Foran¬
staltninger til Forebyggelse af Ulykkestil¬
fælde ved Brug af Maskiner m. m. af

12. April 1889 § 12
19.

419.

178.

(419.

178.

Bekendtgørelse ang. Indsendelse af Dag¬
og Ugeblade til Provinsarkiverne i Hen¬
hold til Lov af 30. Marts 1889 §1.

II
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19. Februar. Lov om Ægteskabs Indgaaelse for danske
Konsuler
20.

i

Udlandet

(419.

380.

(419.

179.

Anordning om Indretningen af de stats¬
videnskabelige Eksaminer ved Universi¬
tetets rets= og statsvidenskabelige Fakultet

20.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. ang.

at der fra Reglen i Kancelliskrivelse af
28. Maj 1836 om, at et Barn, som
efter at være mulkteret for Skoleforsøm¬

melse søger Skolen stadigt i en Maaned,
kun kan mulkteres med den laveste Mulkt,

naar det atter udebliver, bør ske Und¬

tagelse, naarsomhelst dens Overholdelse

vil medføre Elusion af Lovgivningens Be¬
stemmelser om Mulktering
20

419.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. ang

Fremgangsmaaden, naar Kirketiendeejere
undlade at anskaffe de nye ved allerhøjeste

Resolution anordnede Kirkebøger.
22.

421

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. ang.,
hvorledes de i Lov af 9. April 1891 §
42 omhandlede Oplysninger om en Per¬

sons Forsørgelsessted, der agter at indgaa
Ægteskab, skulle fremskaffes
23.

422.

Justitsmin. Cirk. ang., at Pas for Rej¬

sende til Rusland skulle være ledsagede

af en Tekstoversættelse i det tyske eller det

franske
24

Sprog

422.

Bekendtgørelse om Stadfæstelse af den paa

Postkongressen i Wien den 4. Juli 1891
vedtagne Konvention angaaende Verdens¬
postforeningen
24.

423.

Bekendtgørelse om Stadfæstelse af den paa

Postkongressen i Wien den 4. Juli 1891
vedtagne Overenskomst om Udveksling af

Breve og Æsker med angiven Værdi.
24.

Bekendtgørelse om Stadfæstelse af den paa
Postkongressen i Wien den 4. Juli 1891

446.
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vedtagne Overenskomst om Udveksling af
Postanvisninger
24. Februar

456.

Bekendtgørelse om Stadfæstelse af den paa
Postkongressen i Wien den 4. Juli 1891

vedtagne Konvention angaaende Udveksling
af
24.

Postpakker

464.

Bekendtgørelse om Stadfæstelse af den paa
Postkongressen i Wien den 4. Juli 1891
vedtagne Overenskomst om Abonnement

paa Tidender og Tidsskrifter ved Post¬
væsenets Mellemkomst
25.

477.

Indenrigsmin. Skr. ang de Takster for
Benyttelsen af Kjøbenhavns Kommunes
Hospitaler og Fattigvæsenets Stiftelser,

som blive at lægge til Grund for Fattig¬
væsenets Krav paa Refusion for Under¬

hold og Kur fra fremmede Kommuner,
Statskassen og private
26.

484.

Kongl. Resol. ang. Bestyrelsen af det kgl.
Frederiks Hospital og den kgl. Fødsels¬

og

Plejestiftelse

484.

27.

Bekendtgørelse ang. Retskrivningen.

484.

27.

Bekendtgørelse ang. Retskrivningen..

490.

8. Marts.

Bekendtgørelse ang. Betingelserne for at

kunne udøve Tandlægevirksomhed og Om¬
fanget
11.

af

denne

(507.)

186.

(507.

188.

Bekendtgørelse ang. Henlæggelse af Mid¬

delgrundsfortet under Staden Kjøbenhavns
Jurisdiktion
II.

Lov om Salg af fersk Fisk m. m. ved
offentlig

11.

Auktion (508.)

188.

Lov om Genoprettelse af et Departements¬
chefsembede under Ministeriet for Kirke¬
og Undervisningsvæsenet.

11.

(508.)

Lov om Afhændelse af Skovridergaarden

„Kalholmegaard“ m. m. og deraf følgende
Forandring i Lønningsvilkaarene for Em¬

bedet som Skovrider for 1. Frederiksborg
Skovdistrikt

508.

188.
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1892.

11. Marts.

Side.

Lov om visse Underofficerers Forsyning
med Overmunderingssager

11.

Lov om Tilkøbsafgift af Skibe, der ind¬

11.

Lov sigtende til at lette Udarbejdelsen af

føres

til

(509.

Færøerne (509.)

189.

189.

nye Skøde= og Panteregistre paa Fær¬
509.

HeTIE

11.

Lov om Ødelæggelse af Ravnens Yngel
paa

Færøerne

11.

Lov om Jurisdiktionsforandringer i Ribe

11.

Justitsmin. Skr. ang., at Handel med

511

Amt

(513.

190.

Aviser paa Jernbanestationer paa Søn= og
Helligdage ikke strider mod Helligdags¬
loven
14.

513.

Plakat ang. Takster for Benyttelse af

Kjøbenhavns Kommunes Hospitaler og
Fattigvæsenets Stiftelser (513.,
15.

191.

Generaldirektor. for Skattev. Skr. ang.,
hvorvidt en til en Enke udbetalt, af

hendes afdøde Mand tegnet Livsforsikring
vilde være at medregne til Fællesboets
Beholdning
16.

havns
16.

513.

Regulativ for Gasforsyning fra Kjøben¬
Gasværker

514.

Justruks for de i Henhold til Lov af 4.
Marts 1857 autoriserede Gasmestre

i

Kjøbenhavn
17.

518.

Bestemmelser ang. Indlæg af Gasledninger
m. m. og Benyttelsen af Gas fra Kjøben¬
havns

18.

Gasværker

Indførsel
21.

521.

Bekendtgørelse ang. Forholdsregler mod
af

Hunde

(526.

Justitsmin. Cirk. ang. Oprettelsen af et
nyt Lægd i 5. Udskrivningskreds

21.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. ang.,
at enhver Skolediscipel, der ved eller efter

sin Udtrædelse af Skolen har modtaget et

Testimonium om Flid og Forhold under

526

192.
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Skolegangen, fremtidig kan erholde en¬
hver Art af Skoletestimonier udleveret
uden
22. Marts.

Betaling

526.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. ang.
et Andragende fra Thisted Amts Land¬

bygningers Brandforsikring om, at Amtets
Præster maa faa Tilladelse til at have

deres Præstegaardes Bygninger forsikrede

i nævnte Brandforsikring
23

528.

Indenrigsmin. Skr. ang., hvorledes Om¬

kostningerne ved de i Lov Nr. 67 af 9.

April 1891 om det offentlige Fattigvæsen
§ 27 omhandlede hjemløse trængendes

Begravelse blive at afholde.
23.

528.

Indenrigsmin. Skr. ang. Forstaaelsen af
Bestemmelsen i § 23 i Lov om det of¬

fentlige Fattigvæsen af 9. April 1891 om

at udenlandske Kvinder, der indgaa Ægte¬
skab med danske indfødte, herved vinde

Forsørgelsesret efter de samme Regler
som for indfødte Hustruer
25.

Lov om Sønæringen m. m.

25

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. ang.,

528.

(529.

paa hvilket Tidspunkt Skolefondenes For¬

pligtelse til at sikre Overlevelsesrente for
Skolelærere ophører i Henhold til Be¬
stemmelserne i Lov af 1. April 1891

§§
25

1

og

2

529.

Indenrigsmin. Skr. ang. en Omstødelse
af en Amtsresolution, hvorved det var

paalagt en Kommune at refundere en

anden Kommune 34 af en af sidstnævnte
Kommune tilstaaet Alderdomsunderstøttelse

til en der bosat, men endnu i førstnævnte

Kommune forsørgelsesberettiget, idet den
nævnte Kommune efter den paagældendes

Forhold havde manglet Føje til at tilstaa
ham Alderdomsunderstøttelse

530.

193.

XXXVIII

1*
*7

2
2

09 3

Side.

1892.

26. Marts
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Side

Bekendtgørelse om en forandret Ind¬
deling af Kredsene under første Fabrik¬
inspektorat

26.

532.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. ang.,
at Privatister kunne indmeldes til Prøven

i 4. Klasses Fag eller til Afgangseksamen
for studerende, om de end ikke have del¬

taget i vedkommende forberedende Kursus
i det hele Skoleaar, naar de blot inden

en Maaned efter Skoleaarets Begyndelse
have paabegyndt Undervisningen hos deres
Dimissor
26.

533.

Justitsmin. Skr. ang en af Magistraten
i Anledning af en Ministeriet forelagt
Sag fremsat Bemærkning om, at Firma¬
lovens § 36 formentlig alene handler om

Udskrifter af samtlige registrerede Oplys¬
ninger
29

534.

Bekendtgørelse ang. Meddelelse af Til¬

ladelser til Flytning af Lig paa Kjøben¬
havns
29.

Kirkegaarde

535.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. ang.,

hvorledes en Sognepræst har at forholde
sig, naar Faderen til et formentlig ægte¬

født Barn ved Fødselsanmeldelsen vægrer

sig ved at producere Vielsesattest.
30.

535

Bekendtgørelse ang. Indførsel af Svin og
visse Handelsprodukter af Husdyr fra

Tyskland, Belgien og Frankrig

(537.

467

Note.

30.

Lov om forskellige Skatter og Afgifter paa
Færgerne

30.

Lov om Hesteavlens Fremme paa Fær¬

30.

Lov om Foranstaltninger imod Udbredelse

Herne

30.
30

537.

543.
* * * * * * * * * * * * * * * * * *

af smitsomme Sygdømme

(544.

205.

Lov om Styrmandseksamen m. m..

(544.

222.

Lov om Eksaminer for Maskinister..

((544.)

231.

z0ju0
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Side.

1892.

30. Marts.

Side.

Lov om Tillæg til Lov af 28. Maj
1880 om Oprettelse af tvende Kredit¬

foreninger for mindre Ejendomme paa
Landet
30

Lov om en Statsskole til Uddannelse af

31.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. ang.

Lærerinder i Forskolen

(544.

544.

235.

236.

Sognepræstens Forpligtelse til portofrit
at tilstille et Sogneraad Daabsattester til
Brug ved Undersøgelsen af Begæringer
om Alderdomsunderstøttelse.

1. April.

544.

Foreløbig Lov om Indtægts= og Udgifts¬
bevilling, indtil Finansloven for Finans¬
aaret fra 1. April 1892 til 31. Marts

1893

er

given 545.) 237.

Lov om Forlængelse af Varigheden af

1.

Loven af 14. December 1887 om For¬

anstaltninger imod den saakaldte Svine¬
difteritis
Sølov

1.

(545.)
(545.

238.
238.

1.

Lov om danske Skibes Registrering m. m. (545.

340.

1.

Lov om Ligbrænding. (546.)
Bekendtgørelse om en mellem Danmark

378.

6.

og Italien afsluttet Konvention angaaende
gensidig Ophævelse af Afdragsretten (546.
9.

—

Justitsmin. Cirk. ang. Kontrol med An¬

vendelsen af den animale Lymfe og

Lægernes Adgang til at faa denne nd¬
leveret
9.

546.

Justitsmin. Cirk. ang Kontrol med An¬

vendelsen af den animale Lymfe og

Lægernes Adgang til at faa denne ud¬
leveret
12.

547.

Anordning, hvorved Lov om Tvangs¬
auktioner m. m. af 9. April 1891 sættes
i Kraft paa Færøerne

12.

548.

Lov om Godtgørelse for udførte Grund¬

forbedringer m. v. paa Statens Fæstegods
paa

Færøerne

552.

383.

XI.
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Side.

1892.

12. April

Lov om Statsbanedriftens Ordning* * * *

12.

Lov om en Udvidelse af Rentegarantien

(554.

for den lolland=falsterske Jernbane m. m. (554.

Lov om Forhyringsagenter m. m..

12.

(554.

*—

Side.

385.

408.

409.

Lov om Tillæg til og Forandringer i de

12.

om den kgl. Veterinær= og Landbohøj¬
skole gældende Lovbestemmelser (554.

413.

Lov om Tillæg til Lov om Landkom¬

12.

munernes Styrelse m. v. af 6. Juli
1867

(554.

415.

Lov om Oprettelse af Søretter udenfor

12.

Kjøbenhavn samt om Søforklaringer og

Søforhør (555,
12.

ere avlede udenfor Ægteskab m. m..
12.

416.

Lov om Underholdsbidrag til Børn, der

—

(555.

tetet vedkommende Lønningsforhold (555.)
12.

423.

Lov om de Universitetet og Kommuni¬
428.

Lov om Lønninger for Rektorerne og
Lærerne ved de lærde Skoler samt ved

Sorø Akademis lærde Skole og Op¬

—
12.

dragelsesanstalt

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

(555.)

432.

Lov om Statstilskud til Folkehøiskoler og
Landbrugsskoler (555.

436.

12.

Lov om anerkendte Sygekasser (555.

438.

12.

Indenrigsmin. Cirk. ang. Affattelsen af

12.

Indenrigsmin. Skr. ang. Oprettelse af

Reglementer for Forsørgelsesanstalterne.

556.

Afyler for Personer, der erholde Alder¬
domsunderstøttelse
12.

568.

Indenrigsmin. Skr. ang., hvorvidt Fat¬
tiggaarde kunne benyttes som Aldershjem
eller Asyler for Personer, som ere be¬

rettigede til at nyde Alderdomsunder¬
støttelse
12.

569.

Judenrigsmin. Skr. ang., hvorvidt Maribo

Amts Tvangsarbejds= og Daareanstalt
ved Sakskjøbing er at henregne til de i
Lov Nr. 67 af 9. April 1891 § 61 om¬

meldte, af Staten godkendte Anstalter .. 571.

XII
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Side.

1892.

13. April.

2
S

2

saml.

5

(72 19)

Side

Bekendtgørelse ang. Forbud mod Ind¬
førsel til Færøerne af Hornkvæg, Svin,

Faar og Geder fra Tyskland, Belgien og
Frankrig
13.

Bekendtgørelse ang. Forbud mod Ind¬

23.

Bekendtgørelse ang. Staden Kjøbenhavns

førsel til Færøerne af Hunde

Inddeling i Skorstensfejerdistrikter.
23.

571.

572.

572.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. ang.
Fremgangsmaaden ved Anlæget af et

Søgsmaal, der i Henhold til Kirkesyns¬
loven af 19 Februar 1861 § 29 vil

være at anlægge mod en Kirkeejer til
Efterkommelse af et Synspaalæg..
27.

573.

Koncession for Kjøbenhavns Frihavns¬
Aktieselskab til at drive en Frihavn ved
Kjøbenhavn (574.)

28.

451.

Tillæg til Politivedtægten for Kjøbenhavn
af 22. Juni 1883 ang. Forandring af

Vedtægtens §§ 5, 11, 33, 35, 42 og 92.
3 Maj

(574.

Indenrigsmin. Skr. ang., at enhver, der

brygger Øl til Salg, er pligtig at er¬
hverve Næringsadkomst og føre autori¬
serede Handelsbøger.
6. —

574.

Justitsmin Cirk. ang. Beregningen af de

de værnepligtige af Sørullen tilkommende

Indrejsepenge
9.

575.

Indenrigsmin. Skr. ang., at Hvervet
som Snefoged ikke bør overdrages saa¬

danne, hvis Helbredstilstand forbyder dem
at færdes ude under alle Slags Vejr¬
forhold
11.

575.

Kongl. Resol. om Nedsættelse af en Kom¬

mission til at gennemse og omarbejde de
af Regeringen i 1880—81 og 1881—82

forelagte Forslag til Love om Retsplejens
Ordning
14.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. ang.,
Sognebeboernes Pligt til at besørge

576.

466.

XLII

6
*

1892.

5

0 V

Side

Side.

Kørsel til Kirken i Anledning af Lægning
af et nyt Gulv i samme
16. Maj

577.

Bekendtgørelse om Tillæg til Reglement
af 26. Maj 1888 om Anvendelsen af de

Papirsorter som af Ministeriet for Kirke¬
og Undervisningsvæsenet anskaffes eller

bestilles til Brug i Statstjenesten samt
om Blæk i samme Øjemed.
19.

578.

Justitsmin. Skr. ang., at Barnefaderens
Alimentationspligt ikke bortfalder, ford¬
Barnet opdrages i Udlandet, men at hans
Opholdskommunes eventuelt hans For¬
sørgelseskommunes Pligt til for ham at

udrede Bidraget derved maa anses bort¬
faldet 584
19.

Plak ang. Torveordenen i Kjøbenhavn

19.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. om

(684)

hvorvidt Statsunderstøttelse til Ophold
paa en Højskole kan nydes ved en Høj¬

skole, der ikke var anerkendt, da Under¬
støttelsen blev tilstaaet
19

585.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. ang.
en Skolekommissions Forhold til en privat
Skole

20.

585

Bekendtgørelse ang. Tegning af Abonne¬
ment paa Lovtidenden og Ministerial¬
tidenden

20

587.

Justitsmin Skr. ang., at Bestemmelsen i
* 23, 1. Stykke, i Lov af 30. Marts
1892 om Foranstaltninger mod Ud¬
bredelse af smitsomme Sygdømme ikke er

anvendelig med Hensyn til Barselfeber.
20.

587.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. ang.,

at Elever paa Skoleskibet Georg Stage

i Almindelighed kunne indlægges frit paa
Frederiks Hospital
20.

Indenrigsmin. Skr. ang., at en Bestem¬
melse i en Lærekontrakt om, at Mesteren

naar Lærlingen er syg over en Maaned,

587.

467.

XLIII
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5

Side.

1892.

2 6

Side.

kan fordre Læreforholdet heevet, og at de

Forpligtelser, som Mesteren udover denne

Tid i Sygdomstilfælde ellers har overfor

Lærlingen, da overgaa paa dennes Fader,
er uforenelig med Lærlingeloven.

24. Maj

Bryllups 2=Kronestykkerne
24.

588.

Bekendtgørelse ang. Præget af Guld¬
590.

Justitsmin. Cirk. ang. Beregningen af
den i Lov af 30. Marts d. A. om for¬

skellige Skatter og Afgifter paa Fær¬
øerne omhandlede Indførselsafgift af
Spirituosa
24

590.

Approbation paa Forandringer i Regle¬
ment af 20. April 1888 for Undervis¬
ningen ved Kunstakademiet

25.

593.

Indenrigsmin. Skr. ang. Tilladeligheden
af i en Del af en Fattiggaard at op¬

rette et Børnehjem for Børn, der ikke

forsørges i Forbindelse med deres For¬
Eldre
28

594.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. ang.,
at en Skifteforvalter ikke kan gøre Med¬

delelse af en Attest for et Dødsfalds An¬

meldelse afhængig af, at han først faar
Oplysning om Arveforholdene
30.

Bygningsafgift af Loftsrum
31

595.

Generaldirektor. for Skattev Skr ang.
596.

Bekendtgørelse ang. Indførsel af raa
Huder og Skiud samt uvadsket Uld fra

Tyskland Belgien og Frankrig
1. Juni

596.

Justitsmin. Skr. ang, hvorvidt en Ejer
af en Hund, som han har købt af en i
en anden Kommune boende, skal betale

Afgift af Hunden for det Afgiftsaar,

hvori Salget er foregaaet, og for hvilket

Sælgeren har betalt Afgift i sin Kom¬
IIUIIE

7.

**

Generaldirektor. for Skattev. Skr. ang.,
hvorvidt der med Hensyn til Beregningen

596.

467
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Side

1892.

af Arveafgiften i Boet efter en afdød

Enkemand og dennes tidligere afdøde
Hustru, efter hvem han hensad i uskiftet

Bo, ved Udregningen af den Enkemanden
efter hans Hustru tilfaldne Broderlod

vilde være at tage Hensyn til Hustruens

Børn af et tidligere Ægteskab, som efter

hendes Død havde givet Afkald paa Arv
9. Juni

597.

Indenrigsmin. Skr. ang. Forstaaelse af
Bestemmelsen i § 17 i Købstadkommunal¬

loven, hvorefter ingen for Overlignings¬
kommissionen kan erholde Nedsættelse i sit

eller Forhøjelse af en andens Skatte¬
bidrag, medmindre dette findes at være sat

mindst 10 pCt. henholdsvis for højt eller
for
11.

lavt

maa bruge til Medhjælp
14.

598.

Justitsmin. Skr. ang., hvem Apotekerne
599.

Justitsmin. Cirk. ang., at Dokumenter,
der indsendes til Konfirmation, skulle

være ledsagede af bekræftede Genparter.
14.

600.

Justitsmin. Skr. ang., at den Faderen

til et uægte Barn ved Lov 20. April
1888 § 1 paalagte Alimentationspligt
udover Barnets 14. Aar, for saa vidt

det er trængende, er ligesom den ordinære
Alimentationspligt til Børn indtil 14=Aars

Alderen ikke afhængig af Faderens For¬
muevilkaar
14

601

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. ang.,
at Bestemmelsen i Kirkesynslovens § 30

1. f., at ingen Synsmand maa befatte sig
med Arbejde for den Kirke eller ved den

Præstegaard, som han syner, eller i hvis
Oversyn han deltager, er at forstaa saa¬
ledes, at Synsmanden heller ikke maa

befatte sig med Arbejdet, naar det afsynes
af
15.

en

anden

Koncession for Vejle=Give Jernbanesel¬

602.

Side.

XIV
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1892.
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52

5 66

Sitde.

Side

skab til Anlæg og Venyttelse af en Jern¬
bane fra Vejle til Give
15. Juni.

602.

Indenrigsmin. Skr. ang. Refusion fra
Statskassen af Omkostninger vedFor¬

sørgelsen af en i Slesvig før 1864 født,
med ekstraordinært Hjemstedsbevis her
forsynet Person efter den nye Fattiglovs
Ikrafttræden
16.

Bekendtgørelse om Afleveringen af Mini¬

17.

Justitsmin. Cirk. ang. Affattelsen af

17.

Indenrigsmin. Skr. ang., at Forskriften

sterialbøger til Provinsarkiverne.
Straffeattester

616.

(617.

617.

i Landkommunallovens § 20 om, at

Skatteligningen skal „fremligge til Efter¬

syn“ i en vis Tid, betyder, at den skal

fremligge til offentligt Eftersyn for en¬
hver, og ikke udelukkende for Kommunens
Beboere
20.

618.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. om
Forstaaelsen af Reglen i Lov af 8. Marts

1856 § 2 om Lærerboligens Størrelse
21.

619.

Indenrigsmin. Skr. ang., at der vel

intet er i Vejen for, at en Sognekom¬
mune yder Bidrag til et Barns An¬

bringelse paa Kysthospitalet, men at Sogne¬
raadet ikke kan bestemme, at denne Un¬

derstøttelse ikke skal betragtes som Fattig¬
21.

hjælp 620.
Vekendtgørelse om Afsluttelsen af en Over¬

enskomst om Postforbindelsen mellem

Danmark og Sverrig
21.

622.

Bekendtgørelse om Afsluttelsen af en Over¬
enskomst om Postforbindelsen mellem
Danmark og Norge.

21.

Bekendtgørelse om den i Bryssel den 2.

Juli 1890 afsluttede General=Akt an¬
gaaeude Foranstaltninger imod Handelen

med afrikanske Slaver og til Fremme af

634.

469
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Side.

1892.

Side.

Civilisationen i visse Dele af Afrika

m. m., med vedføjet Deklaration af
samme
23. Juni.
24

Dag

645

Regulativ for Behandling af Lig....

(681.

470.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. ang.
en Forespørgsel fra en Klokker og Graver
om, hvorvidt der skal kimes med Kirke¬
klokkerne Store Bededag og Aftenen
forud

24.

681.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. ang.,
hvad der kan fordres til Konstatering af
Underskrifter paa Forloverattester

27.

681

Bekendtgørelse om Begæringer fra Syge¬
kasser om Anerkendelse i Henhold til

Loven af 12. April 1892
30.

(682.

474.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. ang.

Betydningen af Hjemmedaabs Publikation
og Virkningen af dennes Udeladelse
30.

682.

Justitsmin. Cirk. ang. Fastsættelsen af de
i § 5 i Lov af 12. April 1892 om

Underholdsbidrag til Børn, der ere avlede
udenfor Ægteskab, omhandlede Normal¬

bidrag
4. Juli.

682.

Bekendtgørelse om Forandring af Dageni
for Afholdelsen af Fredericia Købstads
ordinære

4.

Ret

684.

Kongl. Resol. ang. Pension til Enker
efter residerende Kapellaner udenfor Kjø¬
benhavn

6.

(684.)

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. ang
forskellige Spørgsmaal vedrørende en Ud¬

lændings Indgaaelse af Ægteskab heri
Landet
9.

684.

Justitsmin. Skr. ang., at de aarlige Ses¬
sioner for 5. Udskrivningskreds's 472.

Lægd (Raabjerg Sogn) fremtidig maa af¬
holdes i Frederikshavns Købstad i Stedet

for som hidtil henholdsvis i Skagen og

Hjørring

686.

476.
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Side.

1891.

9. Juli

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. ang
Indførelse af Massebestyrelse for en Del

af Fyens Stifts offentlige Midler.
9.

meldelse til Handelsregistrene
9.

686.

Justitsmin. Skr. ang. Aktieselskabers An¬
687.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. ang.,
hvorvidt den trængende, som for Kom¬

munens Regning modtager Lægehjælp
eller en anden af de i Fattiglovens § 44
litra a og b omhandlede Understøttelser
derved maatte være udelukket fra Adgang

til Understøttelse af de fattiges Kasse af
Hensyn til Bestemmelsen i Lov 8. Marts
1856
11.

§

5

688.

Generaldirektor for Skattev. Skr. ang.,
hvorledes forskellige i en Købekontrakt
mellem en Kommune som Sælger og en
privat Køber om nogle Parceller Køberen
paalagte Byrder vilde influere paa Doku¬

mentets Stempelpligt
12.

688.

Bekendtgørelse om Ændring i det af Ju¬
stitsministeriet den 12. Juli 1878 stad¬

fæstede Gebyrregulativ for visse Forret¬
ninger ved den almindelige Brandfor¬

sikring for Landbygninger.
12.

689.

Indenrigsmin. Cirk. ang. Dispensation

fra Forbudet mod Indførsel af levende

Hornkvæg fra Slesvig
12.

689.

Generaldirektor. for Skattev. Skr. ang.,

hvorvidt Licitationer, der alene angaa

***

Leverancer og Transporter af Materiale
til Vedligeholdelse af Amtets Landeveje

uden tillige at angaa Leverance af Ar¬

bejde til bemeldte Øjemed, ville være at
sportulere efter Sportelreglementets § 124,

jfr. § 99, eller efter Plakat 24. Marts
1847
15

Indenrigsmin. Skr. ang., hvorvidt Be¬
stemmelsen i Fattigloven 9. April 1891

691.

Side.

XIVIII
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1892.

Side.

§ 53 kommer til Anvendelse med Hensyn
til Personer, der efter udstaaet Straf for

Betleri og Løsgængeri i Medfør af Fat¬

tiglovens § 56 blive at hjemsende fra

Anstalten ved Politiets Foranstaltning, og

navnlig, om der vil være at tilvejebringe
Lægeattest om de paagældendes Sundheds¬
tilstand
18. Juli

692.

Indenrigsmin. Skr. ang, hvorvidt Reglen
i

§ 48 i Fattigloven om, at en Kom¬

.

mune, der har ydet en ikke sammesteds

forsørgelsesberettiget Person Fattighjælp,
senest 6 Uger efter Udløbet af det Halv¬
aar, i hvilket Understøttelsen er ydet, skal

sende Regning over samme til den er¬
statningspligtige Kommune, ogsaa finder

Anvendelse, hvor Sagen drejer sig om
Refusion af ydet Alderdomsunderstøttelse
21.

693.

Indenrigsmin. Skr. ang., hvilken Kom¬
mune der i et givet Tilfælde maatte anses
for Fødekommune for et uægte Barn,
hvis Moder ikke havde dansk Indfødsret.

25

Benyttelse af kommunale Sygehuse.
25.

694.

Indenrigsmin. Cirk. ang. Betalingen for
695

Indenrigsmin. Cirk. ang. Takster for
Opholdet i kommunale Forsørgelsesan¬
stalter

26.

Generaldirektor. for Skattev. Skr. ang.,

hvorvidt den Omstændighed, at en Per¬
son ved sin Underskrift som Kautionist og

Selvskyldner paa en mellem Besidderen

af et Grevskab og en tidligere Fæsters
Dattersøn oprettet, i Henhold til Lov 4.
Juli 1850 med Stempel til 1 Kr. for¬
synet Købekontrakt angaaende en Fæste¬
gaard havde indestaaet for den kontante

Del af Købesummen samt nogle andre

Køberen paahvilende Udbetalinger, maatte
medføre, at Kontrakten vilde være at

696.

——— —

Side.
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1892.

stemple yderligere til 2. Klasses Takst af
disse
27. Juli

Beløb

698.

Indenrigsmin. Skr. ang. Omkostningerne
ved Behandlingen af en Patient, som ikke
havde Forsørgelseshjem her i Riget og
var blevet anbragt paa et Sygehus i en
anden Kommune end den, hvorunder han
var bleven funden tilskadekommen og blottet
for Subsistentsmidler

30.

Rønne lærde Skoles to øverste Klasser.

1. August.

698

Bekendtgørelse ang. Skolekontingentet i
699.

Indenrigsmin. Skr ang. Bestemmelsen
i § 2 b i Lov Nr. 69 af 9. April 1891

om, at Adgangen til Alderdomsunder¬
støttelse er betinget af, at vedkommende
ikke til Fordel for Børn eller andre

har betaget sig selv Midlerne til sit
Underhold
2.

700.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. ang.,

at der maa kunne tillægges Børn, der
ere fødte inden Forældrenes efter en i

Henhold til D. L. 3—16—8 erhvervet

Bevilling indgaaede Ægteskab, Faderens
Efternavn
3.

rørende Udførselen af Husdyr til Belgien
3.

701.

Bekendtgørelse ang. Forholdsregler ved¬
702.

Generaldirektor. for Skattev. Skr. ang.,

hvorledes et Bevis, hvorved en Person
erkendte af en anden at have modtaget

to Sparekassebøger med Bemyndigelse
for ham til paa disse at hæve 5,000 Kr.
for derefter at udsætte denne Sum til

Forrentning for Ejerinden, vilde være at

stemple
5.

705.
* * *

Finansmin. Cirk. ang. de privilegerede

Blades Ret til Betaling for officielle Be¬
kendtgørelser, hvorved Ejerne af bjerget

Forstrandsgods indkaldes

705.

6 6

Side.

I

2—

3

S
c.
6

Side.

Side.

19)

1892.

8. August

Bekendtgørelse om Forandring af Juris¬

diktionsgrænsen mellem Bølling og Nørre
Herreders og Hammerum Herreds Juris¬
706.

diktion
8.

Anordning ang. Indbetaling til og Ud¬

betaling fra Stiftsøvrighederne af de ent¬
ledigede Præster og Præsteenker tilkom¬
mende
9.

Pensioner

(707.)

476.

Indenrigsmin. Skr. ang. fremmedes Ad¬

gang til at erhverve Næringsadkomst her
i
13.

707

Riget

Indenrigsmin. Skr. ang Udgifterne ved
en fra Kolding Købstad til Ærøeskøbing
hjemvist Haandværkssvends Oversendelse
708.

fra Svendborg til Ærøeskøbing..
16.

Vekendtgørelse om en ny Tarif for Køb¬

20.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. ang

708.

stædernes almindelige Brandforsikring ..

Bestyrelsesforholdene ved det kongelige

Frederiks Hospital og den kongelige Fød¬
715.

sels= og Plejestiftelse
20.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. ang.

Lægeraadets Sammensætning m. m. for
719.

Frederiks Hospitals Vedkommende..
20

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. ang.
Bestyrelsen af den kongelige Fødsels= og
Plejestiftelse

22

724.

Bekendtgørelse om Forandring i aller¬

højeste Anordning af 25. Oktober 1883

om Indførelse af nye Skoleembeds¬
eksaminer
22.

(727) 479.

Indenrigsmin. Skr. ang., hvorvidt en
Bager=Enke, der i Henhold til Nærings¬

lovens § 7 fortsætter sin Mands Næ¬

ringsvej som Bager, er berettiget til i
Overensstemmelse med Reglerne i Lov om

Lærlingeforholdet af 30. Marts 1889 at
antage

en

Lærling

728.

II

*
* —

2
19) *
———

Side

1892.

22. August.

2

3
42

5

———

Side.

Indenrigsmin. Skr. ang., at Fødselen af
et Barn, hvis Fader ved Barnets Fødsel
havde nydt Alderdomsunderstøttelse, vilde

være at notere i Kirkebogen for det Sogn,

hvor Faderen var forsørgelsesberettiget,
og
ikke der, hvor Faderen var bosiddende
22.

*

*

Udtrykket „Straffestedets Fattiqvæsen“

i

Fattiglovens § 56, 2. Stykke
23.

728.

Indenrigsmin. Skr. ang. Forstaaelsen af
729.

Justitsmin. Skr. ang., at Forpligtelsen
for det offentlige til under en under

offentlig Behandling tagen Epidemi at
bære Omkostningerne ved en Patients

Behandling ophører naar Smittefaren
for hans Vedkommende er forbi, og

strækker sig ikke til Patientens Behandling
for
23

Eftersygdømme

730.

Justitsmin. Skr ang., at det maa bero

paa Amtets Afgørelse, om et Tilfælde5

egner sig til at gøres til Genstand for

Justitsaktion eller for Politiretsbehandling
23.

731.

Kongelig Resolution ang Myndighed for
Chefen for Minespærringerne ved Kjø¬

benhavn til at benytte Disciplinarmidlerne

og anvende Straf uden Dom
24.

732.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. ang.

at Tinglæsning af Obligationer, der ud¬
stedes af Præster for Embedslaan, maa
anses
26.

for

ufornøden

732.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. om

Lønningen for Sygeplejepersonalet, Pleje¬

mødre osv. ved Frederiks Hospital og
Fødsels= og Plejestiftelsen
1. Septbr.

733.

Foreløbig Lov ang. yderligere Foran¬

staltninger mod Indførelse af asiatisk
Kolera
2.

Bekendtgørelse om Tillæg til Justitsmini¬
steriets Bekendtgørelse af 28. Februar

1891 angaaende Indretningen af og

734.)

481.

LII

5

6 *

c 6

— —

Side.

1892.

2

*

—

Side.

Tilsynet med Dampkedler paa Landjorden
samt den Kedelejerne paahvilende An¬
meldelsespligt

3. Septbr.

734.

Bekendtgørelse om midlertidig Bemyn¬
digelse for Amtmændene til at forbyde

(I.

Afholdelsen af Markeder
9.

482.

Justitsmin. Skr. ang., hvorvidt Damp¬

tærskning paa Marken af Sæd, samtidig
med, at denne indhøstes, er tilladt paa

Søn= og Helligdage
12.

735.

Justitsmin. Skr. ang., hvorvidt de Ud¬

gifter, der flyde af de i Regulativet for
Ligs Behandling af 23. Juni d. A. inde¬

holdte almindelige Forskrifter om, hvor¬
ledes Lig skulle behandles, naar vedkom¬

mende er død af de i Reglementet om¬
meldte smitsomme Sygdømme, kunne

ligesom de af særlige Paabud eller For¬
anstaltninger fra Sundhedskommissionens
Side flydende Udgifter kræves afholdte af
det
12.

736.

offentlige

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. ang.,
hvorvidt en Person, der havde bestaaet
4. Klasses Hovedeksamen ved Nykøbing

Katedralskole, men uden at opnaa det
befalede Antal Points i Afslutnings¬
fagene, kunde faa Tilladelse til at supplere

denne Eksamen med en Tillægsprøve i
Latin og Græsk for derefter at læse til

Afgangseksamen for studerende.
12.

736.

Indenrigsmin. Skr. ang. trængendes Ad¬
gang til for Kommunens Regning at

nyde Lægehjælp og de øvrige i § 44

litra a og b i Fattigloven omhandlede
Understøttelser i Forbindelse med Hjælp
af „de fattiges Kasse“ i Henhold til Lov
af
14.

8.

Marts

1856

737.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. ang.
et Andragende om Tilladelse for en stu=

Side.

1892.

Side.

derende til at underkaste sig den læge¬

videnskabelige Embedseksamen uden først
at have bestaaet Forberedelseseksamen

*

20. Septbr.

737
*

*

Plakat ang. Oprettelsen af nye Roder i
Kjøbenhavn

21.

738.

Anordning ang. Kravene til den udvidede
Styrmandseksamen (Styrmandseksamens

2.
21.

Afdeling) (739.

483.

Anordning ang. Kravene til den udvidede

Maskinisteksamen, (Maskinisteksamens 2.

Afdeling) (740.)
21.

484.

Anordning om Oprettelse af en farma¬
ceutisk Læreanstalt og om de farmaceutiske
Eksaminer

21.

Regulativ for den farmaceutiske Lære¬

21.

Tjenestereglement for det kongelige Teater

anstalt

og
22.

Kapel

(740.

486.

740.

742.

Bekendtgørelse ang. en Omregulering af

forskellige af Staden Kjøbenhavns Oppe¬

22.
23.

børselsdistrikter

769.

Justitsmin. Cirk. ang. et nyt Lægd.

771.

Anordning, hvorved den i Loven af 11.

April 1890 hjemlede Beskyttelse for Vare¬
mærker gøres anvendelig i Forhold til de
forenede Stater af Amerika
23.

(771.)

Indenrigsmin. Skr. ang, at to i Ægte¬
skab fødte Børn, hvis Fædre vare svensk

fødte og ikke havde dansk Indfødsret, ikke
kunde anses for at have nogen retlig

Fødekommune her i Riget
23.

771.

Indenrigsmin. Skr. ang., hvorledes der
efterat Fattigloven af 9. April 1891 er
traadt i Kraft fra 1. Januar 1892 at

regne, vil være at forholde med For¬
førgelsen af en tysk Undersaats dansk¬
fødte Enke, der indtil da har været for¬

sørget af Kolding Købstadkommune som

Fjortende Hæfte.

III

496.

LIV

.
1892.

Sid

ven Kommune, hvor hun forinden sit

Ægteskab var forførgelsesberettiget...
26. Septbr.

772.

Generaldirektor. for Skattev. Skr. ang.
hvorvidt Paategninger paa Gældsbeviser,
hvorved der gives Henstand med Betalin¬

gen til en nærmere fastsat Tid, skulle for¬
synes
26.

med

Stempel

173.

Indenrigsmin. Skr. ang. et Andragende
hvori Sogneraadet for N. N. Kommune
forespørger, om en i bemeldte Kommune

forsørgelsesberettiget, Mandsperson, for
hvem Kommunen har udredet Alimenta¬

tionsbidrag til tvende udenfor Ægteskab

fødte Børn, som Følge deraf vil kunne
forlanges hiemsendt.
27

773.

Justitsmin. Skr. ang. en Besværing fra

en Handelsgartner i en Købstad over, at
der er blevet nægtet ham Tilladelse til at

afbrænde Begfakler for at beskytte et

ham tilhørende, paa Købstadens Mark¬

jorder beliggende Frøstykke mod Natte¬
frost 774.
28.

Indenrigsmin. Skr. ang., at en Enke,
der selv ikke havde modtaget Fattighjælp,
men hvis Mand, fra hvem hun levede

faktisk adskilt, engang havde faaet Fattig¬
hjælp paa Grund af Sygdom, ikke kunde
faa Alderdomsunderstøttelse.
28.

774

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. ang.,

hvilke Bevisligheder en Sognepræst skal
fordre for, at Personer, der agte at

indgaa Ægteskab, ikke i 5 Aar have
nydt urefunderet Fattigunderstøttelse, sam¬
om, hvorvidt Afsoning af et Alimen¬

tationsbidrag kan stilles lige med Be¬
taling
1. Oktober

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. om
Omfanget af Præsternes Forpligtelse til

775

I.V

*2
5

2
— *

5. 6

—

Side.

1892.

Side.

i hver Maaned at gøre Indberetning til
Fattigbestyrelserne om anmeldte Fødsler.

777.

4. Oktober.

Regulativ for Udførelsen af Ligbrænding

778.

5.

Justitsmin. Cirk. ang., at Lærere ikke

bør være Ligsynsmænd
5.

497.

778.

Indenrigsmin. Skr. ang. hvorledes Loven
om Alderdomsunderstøttelse bliver at bringe

til Anvendelse, forsaavidt angaar Med¬
lemmer af det mosaiske Trossamfund i
Kjøbenhavn
10.

779

Generaldirektor. for Skattev. Skr. ang
Gebyrberegningen for Domsafsigelse i en

Gæsteretssag i Tilfælde af, at Sagens
Optagelse til Dom sker paa en ordtnær

Retsdag, men Dommen afsiges ved en
Ekstraret
11.

i
12.

780.

Bekendtgørelse ang. Kødkontrolstationerne
Kjøbenhavn

780.

Lov om Tillæg til Loven af 29. De¬

cember 1857 om smitsomme Sygdomme
hos
18.

Husdyrene (781.)

498.

Kirke= og Undervisningsmin. Cirk. ang.
Tilplantning af de til jydske Præstegaarde
hørende

19.

Hedearealer

781.

Kirke= og Undervisningsmin. Cirk. ang
Fristen for Indgivelse af Ansøgninger om
Fornyelse af Tilladelse til Afholdelse af

almindelig Forberedelseseksamen
20.

783.

Kirke= og Undervisningsmin. Cirk. ang.,
hvorledes der er at forholde med Døds¬

attester naar en afdød begraves i et

andet Sogn end det, hvor Dødsfaldet har
fundet
21.

Sted

om det almindelige danske Handelsflag
indskærpes
21.

783.

Bekendtgørelse hvorved, Bestemmelserne

(785.,

Justitsmin. Skr. ang., hvorvidt nogle
Personer, der under en Tyverisag ere

indkaldte for at give Forklaring ere be¬
III

499.

*

* —

—

g

5o

9 2
— — —

Side.

1892.

V,

D

0 6

—

Side.

rettigede til i Medfør af Lov 20. April

1888 at forlange Erstatning for Ind¬
tægtstab samt Rejsegodtgørelse, uanset, at
de ere bestjaalne i= Sagen
27. Oktober.

785.

Bekendtgørelse om Forandring i Bekendt¬
gørelse af 19. September 1888 angaaende

Postforholdet mellem Kongeriget og de
dansk=vestindiske Øer
27.

786.

Justitsmin. Skr. ang., hvorvidt en prak¬

tiserende Læge der har havt Patienter,

lidende af nogen af de i Lov 30. Marts
1892 § 23, 2. Stykke, ommeldte smit¬

somme Sygdømme, under Behandling, er

pligtig til uden Betaling at udstede At¬
tester for de skolesøgende Børn af samme
Husstand
28.

786.

Bekendtgørelse om Afholdelse af Hvetbo
Herreds ordinære Ting og Forligskom¬

missionen for Hjørring Amts 8. Forligs¬
kreds paa Tinghuset i Pandrup.
3. Novbr.

787.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. ang.,

hvem det paahviler at foranstalte Sneen

kastet af Vejen fra Kirkegaardsporten til
Kirkedøren, navnlig enten Ejeren af

Kirketienden eller Sognets Beboere som
cn Del af det kommunale Snekastnings¬
arbejde
4.

787.

Anordning om Anmeldelse af Navne¬

stempel paa Arbejder forfærdigede af
Guld
4.

eller

Sølv

(788.)

Anordning ang. Lempelser i Sølov af
1. April 1892, forsaavidt angaar Fær¬
Herne

4.

788.

Anordning om Lempelser i Lov om Op¬
rettelsen af Søretter udentor Kjøbenhavn

samt om Søforklaringer og Søforhør af
12. April 1892, forsaavidt angaar Fær¬

øerne

7790.

499.

IIVII

1892.

5. Novbr.

2

I5 *.

5.6

Side

Side.

—
H

Generaldirektor. for Skattev. Skr. ang.

Stempelpligten for en Skrivelse fra en
Sagfører til en Auktionsret, hvori han

paa vedkommende Rekvirents Vegne af¬
bestiller og forlanger aflyst en begært
Auktion over en fast Ejendom, samt for
en Skrivelse, hvori to Personer som se¬

kundære Panthavere i den paagældende

Ejendom give deres Samtykke til Auk¬
tionens
7.

Aflysning

792.

Kirke= og Undervisningsmin. Cirk. ang.

Oprettelsen af Pogeskoler og Lærernes
Stilling ved samme
8.

792.

Justitsmin. Skr. ang., hvorvidt en Styr¬

mand havde været berettiget til at fordre
sig afmønstret, fordi det paagældende her

hjemmehørende =kib efter Udlosning af
Ladningen i vedkommende fremmede Havn
er blevet udlejet til at gøre Tjeneste som

Depotskib paa den paagældende af gul

Feber hærgede Plads
10.

Bekendtgørelse ang. Foranstaltninger mod

10.

Bekendtgørelse ang. Udførsel af Kvæg,

796.

Mund= og Klovesyge. (796.

Faar, Geder og Svin til Udlandet..
10.

(796.)

503.

510.

Bekendtgørelse om en imellem Danmark

og Frankrig afsluttet Deklaration an¬
gaaende Oprindelsescertifikater for Han¬
delsvarer (796.
10.

Indenrigsmin. Skr. ang. Forsørgelses¬
kommunens Forpligtelse i et givet Til¬
fælde til at resundere Opholdskommunen

hvad denne har ydet i Fattighjælp..
10.

796.

Indenrigsmin. Skr. ang. Forsørgelses¬
kommunens Forpligtelse i et givet Til¬
fælde til at refundere Opholdskommunen.

hvad denne har ydet den paagældende i
Fattighjælp

798

517.

I.VIII

1892.

12. Novbr.

5:

5 Ö
6.

Side

Side.

Bekendtgjørelse ang. Modtagelse af Løde¬
køer og andet Levekvæg paa Kjøbenhavns

Kvægtorv
12.

799.

Justitsmin. Skr. ang., hvorvidt en Køb¬
stads Bygningskommission var beføjet til

i et Tilfælde, hvor en Ejendom allerede
fra ældre Tid ikke havde tilstrækkeligt

ubebygget Areal, i Medfør af Bygnings¬
lov af 30. December 1858 § 21 at for¬

byde Ombygninger af Stalde og lignende
Udhuse til Beboelseslejligheder, selv om
de paagældende Bygninger ikke samtidig
forhøjes eller udvides
14.

799.

Lov om midlertidig Udsættelse af Tids¬

punktet for Bortsalg af Hovedgaardent

Faurholm og Trollesminde
14.

800

Justitsmin. Skr. ang., hvorvidt en Pige i

i Henhold til Lov Nr.“73 af 12. April

1892 § 4 er berettiget til gennem Magi¬
straten at erholde udbetalt et en Soldat

i den vestindiske Hærstyrke paalagt Un¬
derholdsbidrag til et af hende udenfor

Ægteskab avlet, den 4. Maj 1890 født
Barn
14.

anvisninger
15.

800.

Bekendtgørelse ang. Udveksling af Post¬
800.

Justitsmin. Skr. ang. de Embedslægen til¬

kommende Dagpenge for Reiser der ere

foretagne ifølge det ham i Henhold til
§ 3 1 Lov 30. Marts 1892 paahvilende

Overtilsyn eller udenfor Sygebesøg i An¬
ledning af offentlig Behandling...
19.

801.

Generaldirektor. for Skattev Skr. ang

Reglen i Stempellovens § 37 om Stemp¬
ling af Mageskiftekontrakter
21

801.

Justitsmin. Skr. ang., hvorvidt en Skole¬

lærer er pligtig at modtage Valg som
Brandsynsvidne

802.

I.X

—

7

5 2

(77 1d

—

Side

1892.

23. Novbr.

Justitsmin. Skr. ang. de overordentlige

Sundhedskommissioners Medlemmers Ret .
til Dagpenge under Rejser.
25.

803

Bekendtgørelse om Regler for Benyttelsen
af Statsbanerne til Befordring af Pa¬
lienter med smitsomme Sygdømme..

26.

803.

Indenrigsmin. Skr. ang. Stadfæstelse af,
at der fra 1. Januar 1893 under Kjø¬

benhavns Vandvæsen oprettes et Embede
som Viceinspektør ved Vandværket med

en Begyndelseslønning af 2,800 Kr. aarlig
stigende hvert 3. Aar med 200 Kr. indtil
3,600
26.

Kr.

805.

Bekendtgørelse ang. Indførelse af Løde¬
køer og andet Levekvæg paa Kjøbenhavns
Kvægtorv

30.

805

Bekendtgørelse om en Tillægsbestemmelse
til Regulativet for Tandlægeskolen og

Tandlægeeksamen af 1. April 1889
1. Decbr.

806

Bekendtgørelse om Vedtagelsen af en
Tillægsbestemmelse til Overenskomsten af

27 November 1891 om Postforbindelsen

mellem Danmark og Sverrig
1.

806.

Bekendtgørelse om Afsluttelsen af en
Tillægsoverenskomst til Overenskomsten

af 27. November 1891 om Postfor¬

bindelsen mellem Danmark og Norge
1.

807.

Generaldirektor. for Skattev. Skr ang
Gebyr ved Læsningen af en paa en for
10

Aar indgaaet Forpagtningskontrakt

meddelt Paategning, indeholdende to Mænds

personlige Kaution for Opfyldelsen af

Forpagterens Forpligtelser efter Kon¬
trakten samt til yderligere Sikkerhed her¬

for den ene Kautionists Pantsættelse af en
ham tilhørende Ejendom.
2.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. ang.
Karakterberegningen ved de lto ved An¬

ordning af 20. Februar 1892 indrettede

808.

Side

I.X
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—
1
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1892

Side.

Side.

statsvidenskabelige Etsamina ved det rets¬

og statsvidenskabelige Fakultet
5. Decbr.

Kirke= og Undervisningsmin. Cirk. ang.

6.

Indenrigsmin. Skr. ang., hvorvidt en

Præsternes Medvirkning ved Ligbrænding

809.

811.

Skolelærer, som holder Tjenestekarl til

Hjælp ved Skoleloddens Drift, kan an¬

sættes til Snekastning efter Folkehold.

811.

Indenrigsmin. Skr. ang. en Kommunes

6.

Pligt til at refundere Omkostningerne ved
en

iKommunen

forsørgelsesberettiget

Persons Kur og Pleje paa Kommune¬

hospitalet i Kjøbenhavn

812.

Bekendtgørelse om Fordringerne til Mo¬

7.

dersmaalets Behandling ved de under
517.

Universitetet hørende Eksaminer (813.,

Indenrigsmin. Skr. ang., hvorvidt et

7.

Sogneraad var berettiget til at nægte en

i vedkommende Sogn forførgelsesberet¬
tiget Person, der for 2

3 Aar siden

har oppebaaret Fattighjælp, men hvem
der derefter i Henhold til den i Lov Nr.

69 af 9. April 1891 § 2 C, indeholdte

Overgangsbestemmelse er tildelt Alder¬

domsunderstøttelse, Samtykke til at indgaa
Ægteskab
9.

—

813.

Bekendtgørelse ang. nærmere Ordning af
518.

den gejstlige Betjening i Arresthusene. (814.
9.

Kirke= og Undervisningsmin. Cirk. ang
Lærernes Lønningsforhold.

9.

814.

Indenrigsmin. Skr. ang. Embedsmænd

og Funktionærer ved Ladegaarden og Al¬
mindelig Hospital. (Som Note: Ordens¬

afdelingen paa Kjøbenhavns Tvangs= og
Arbejdsanstalt
10.

816.

———

reglementer for Arbejdsanstalten og Syge¬

Anordning ang. internationale Søvejs¬
reglers Anvendelse paa danske Fartøjer. (821.)

519.

I.XI

E;

*,

2

—
—

2

5

65

2

1892.

10. Decbr.

6.

6

Side.

Side.

(821.)

519.

Reglement i Henhold til Sølovens § 45

for Skibsmandskabets Forplejning og Op¬
holdsrum
10.

ombord

Bekendtgørelse om Forandring i Justits¬
ministeriets Bekendtgørelse af 15. De¬
cember 1875 angaaende Dødsattester.

10.

821.

Justitsmin. Cirk. ang. Indskærpelse af
at Ligsynsmændene i de af dem ud¬
stedte Dødsattester have at anføre af¬

dødes fulde Navn, saavel Familienavn
som
13.

Fornanne

822.

Bekendtgørelse om Regler angaaende det
Udvalg, som i Tvivlstilfælde har at af¬

gøre Spørgsmaal om Adgang til Med¬
lemsret i en anerkendt Sygekasse
13.

(822.) 524.

Indenrigsmin. Cirk. ang. Afgivelse af

Befordring til Afhentelse af den af en
Sygekasse benyttede Læge eller Jorde¬
moder

13.

m.

m.

822.

Indenrigsmin. Cirk. ang. det i Syge¬
kasselovens § 7 ommeldte Udvalg til

Afgørelse af Spørgsmaal om Adgang

til Medlemsret i en anerkendt Syge¬
kasse
16.

823.

Bekendtgørelse ang. Søforternes Hen¬
læggelse i kirkelig Henseende under Cita¬
delsognet i Kjøbenhavn 1824.

16.

525.

Takstbestemmelser for Medlemmer af stats¬

anerkendte Sygekasser paa de under Kjø¬
benhavns Magistrats 2. Afdeling hørende
Hospitaler
17.

824.

Bekendtgørelse om Bestemmelse i Henhold
til Sølov af 1. April 1892 § 105 om

Fordelingen af Bøder efter nævnte Lovs
§
17.

102

Bekendtgørelse ang. Fordeling paa Sta¬
den Kjøbenhavn, de øvrige Købstæder

og Amtsraadskredsene af Heste og Vogne,

(825.)

525.

25
0 5

I

2
( 1
— — —

Side.

1892.

Side.

som udskrives ifølge Lov af 16. Juni
1876
17. Decbr.

m.

m.

(825.)

526.

Indenrigsmin. Cirk. ang. Udskrivning af

Heste og Vogne paa mindre Øer i Til¬
fælde af Krigsberedskab.
20.

(826.

530.

skindagbog (826.)

531.

1.
22.

825.

Bekendtgørelse om Trykfejl i Sølov af
April

1892

Bekendtgørelse om Indretningen og Au¬
torisationen af den i Sølovens § 35 om¬
*

meldte Skibsdagbog (Journal) og Ma¬
23.

Approbation af Ministeriet for Kirke= og

Undervisningsvæsenet paa en Tilføjelse
til det under 20. April 1888 approberede

Reglement for Undervisningen ved Kunst¬
akademiet,
24.

§

13

826.

Bekendtgørelse om en forandret Affattelse
af § 29 i Fællesregulativet for Statens

Sindssygeanstalter af 3. November 1888.
24.

(827.)

532.

Indenrigsmin. Skr. ang., hvorledes der
vil være at forholde, naar en alderdoms¬

understøttet, der bliver syg, vægrer sig ved
efter Kommunalbestyrelsens Forlangende og

Lægens Raad at lade sig indlægge paa et
Sygehus
29.

827.

Bekendtgørelse ang. Stadfæstelse paa et
Tillæg til Vedtægten for Kjøbenhavns
Brandforsikring (827.) 533.

29.

Bekendtgørelse om et af Justitsministeriet

stadfæstet Tillæg til den for Kjøbenhavns
Brandforsikring gældende Klassifikations¬
Tarif (828.
29.

537

Vejledning for Mønstringsbestyrerne med

Hensyn til Udførelsen af de dem ifølge
Lov Nr. 67 af 12. April 1892 §s 7

og 8, jfr. Sølov af 1. April 1892 §s 71
og 72, paahvilende Forretninger med

Hensyn til Forhyring af Søfolk m. m.. ((828) 539.

IXIII

2

*)
—

9)
—

— —

Side

1892.

30. Decbr

Bekendtgørelse om offentlig Anerkendelse

30.

Indenrigsmin. Skr. ang., hvorvidt en

af

Sygekasser

2 6
—

———

Side.

828

Kommune, der havde tilstaaet en senere

afdød Person Alderdomsunderstøttelse, er

forpligtet til at udbetale til Skifteretten

Understøttelsen indtil Dødsdagen..

837.

*

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. ang.

31.

de Sygekasser, der efter Overenskomst

med Hospitalet have Adgang til mode¬
reret Patientbehandling for deres Med¬
lemmer

838

1893.
4. Jannar.

Indenrigsmin. Skr. ang. Gangdagsarbejde
2*
af Hartkornshusmænd til Vedligeholdelse

af Kommunens Veje
10.

—

839.
* *

Indenrigsmin. Skr ang Postforsendelsers
840

Udlevering til Fattiglemmer..
10.

—

Overinspektlonen for Fængselsvæsenets Cirk

ang. Hemmeligholdelse af de Straffefanger
vedrørende Anliggender og Adgang til at

besøge Straffeanstalterne m. v.
11.

841.

Bekendtgørelse om Iværksættelsen af de i

Lov om Jurisdiktionsforandringer i Ribe
Amt af 11te Marts 1892 foreskrevne

Jurisdiktionsforandringer..
11.

843.

Bekendtgørelse om Forandring i Reglement
af 10. December 1883 om Ordens Over¬

holdelse m. m. paa Kjøbenhavns Inderred

og i Kjøbenhavns Havn
11.

(843.)

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. ang.,
om Personer, der have nydt Alderdoms¬

understøttelse, skulle begraves i „Frijord
11.

844.

Indenrigsmin. Skr. ang. Oprettelsen af

en Fuldmægtigplads ved Gasværkernes
Bogholder= og Meterkontor.

Fjortende Hæfte.

IV

844.

545

IXIV

*.

1

*

2

Side.

1893.

12. Januar.

Side.

Justitsmin. Cirk. ang., hvad der skal
iagttages ved Aflevering til Tvangs¬
arbejdsanstalterne af Personer der ere

ansete med Straf for Løsgængeri eller
Betleri
12.

844.

Indenrigsmin. Skr. ang. Snekastnings¬
arbejde af Parceller med under 2 Skpr

Hartkorn i Henhold til Snekastningslovens
§
13.

8.

2.

345.

Stk.

Bekendtgørelse om Forandring i Bestem¬
melserne om den indre Ordning af det

og de aarlige Udstillinger ved samme.
13.

846

* **

kongelige Akademi for de skønne Kunster

Generaldirektor. for Skattev. Skr. ang.

Gebyr for Tinglæsning af tvende Paa¬

tegninger paa en Panteobligation..
13.

846.

Justitsmin. Skr. ang. Forkyndelse af en

Dom i Tilfælde af, at domfældte forsætlig

unddrager sig Forkyndelsen
13.

847.

Kirke= og Undervisningsmin Skr. ang.
at der ikke udenfor Kjøbenhavn kræves

særlige Kvalifikationer for at kunne bestyre
private
21.

Skoler

Beregningen af Skifteafgifter i Dødsboer
21.

848.

Generaldirektor for Skattev. Skr. ang
848.

Indenrigsmin. Skr. ang. den Distrikts¬
lægen tilkommende Betaling for Under¬
søgelse og Behandling af alderdomsunder¬
støttede

23.

Personer

849.

Indenrigsmin Cirk. ang. Bemyndigelse
for Amtmændene til at tillade Afholdelsen

af Markeder for Kvæg, Faar, Geder og
Svin

1. Februar

**

850.

Indenrigsmin. Skr. ang., hvorvidt Køb¬

stadkommunallovens § 13, 2. Stk., er
bortfaldet ved Fattiglovens § 29, 1. Stk.
6.

851.

Justitsmin Skr. ang. Modtagelsen af en
Firmaanmeldelse

852.

5

5. 6

65 2

LXV

*
tet.

2
—

6

2
:
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1893.

Side

2
IS

6 6
——

Side.

8. Februar. Fundats for Kong Christian den Niendes

og Dronning Louises Guldbryllupslegat
852.

til Bedste for trængende danske Kvinder
Generaldirektor. f. Skattev. Cirk. ang

13.

Amtstuefuldmægtiges, Beskæftigelsemed

Ordning af Bygningsafgiftsforhold for
pridate
15

854.

Bekendtgørelse ang. Bestemmelser om Af¬
holdelsen af Styrmandseksamen samt Fiske¬
og Sætteskipperprøverne

855.

Bekendtgørelse ang. Bestemmelser om Af¬

15.

863.

holdelsen af Eksaminer for Maskinister

Indenrigsmin. Skr. ang., at Afgørelsen

18.

af Spørgsmaalet om, hvorvidt en Alder¬
domsunderstøttelse er ydet større end for¬
nødent, tilkommer det Amt, hvorunder

Opholdskommunen henhører
18.

—

870.

Bekendtgørelse ang. Modtagelsen af klov¬

bærende Husdyr paa Kjøbenhavns Kvægtorv

871.

Indenrigsmin. Skr. ang., hvorvidt Alder¬

20.

derdoms understøttelse kunde ydes en Person,
der ejede en Kapital paa 170 Kr.

871.

Kirke= og Undervisningsmin. Cirk. om

21

Foretagelse af kirkelige Handlinger, naat
Lig af Medlemmer af Folkekirken brændes

872.

Første Revisions Departements Cirk. ang.

22.

Overlevering af Embedsarkiver ved Embeds¬
skifte
22.

——

876.
* *

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Indenrigsmin. Skr. ang, Refusion af
Udgifter ved et nægte Barns Forsørgelse
ved

24.

——

Fattigvæsenet.

skoler
*

24.

877.

Regulativ for de godkendte Navigations¬
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

(877.)

Indenrigsmin. Skr. ang, at Ophold paa
Island ikke fyldestgør Alderdomsunder¬

støttelseslovens Fordring om „Ophold her
i
25.

Landet“

878.

Indenrigsmin. Cirk. ang. Forandringer i
Afmærkning af Havne m. v.

878.

545.

*

5*
2

S

6. 6
19)
—

1893.

27. Februar.

Side.

Side

Justitsmin. Cirk. ang. Indsendelse af
Prøver til Laboratoriet for Statens Under¬

1. Marts.

879.
———

søgelser af Levnedsmidler* *
Indenrigsmin. Skr. ang. Ekviperingenog
Afleveringen af døvstumme Børn der

ifølge Paalæg skulle optages paa et Døv¬
stummeinstitut
1.

—

880.

Justitsmin. Skr. ang. Forstaaelsen af
Bestemmelsen i Brandpolitilov af 2 Marts
1861

4.

§

10

Nr.

6

881.

Indenrigsmin. Skr. ang. Udredelsen af
Omkostningerne ved Anbringelsen afet

uægte Barn, hvis i Sverrig fødte Moder
hensad i Forbedringshuset881
6.

Indenrigsmin. Skr. ang. Ordningen af
Forretningerne ved Alderdomsunderstøt¬

telses= og Forsørgelsesvæsenet i Kjøbenhavn
7.

882.

Bekendtgørelse om, at Skibe, som indløbe
i Issefjorden, skulle erhverve Praktika ved
Rørvig

8.

883.

Indenrigsmin. Skr. ang., at det altid er

Hovedpersonens Opholdskommune, der har

at tage Bestemmelse om Størrelsen af

Alderdomsunderstøttelsen, selv om Familien
opholder sig andetsteds
8.

884.

Indenrigsmin. Skr. ang., at, naar en

forladt Kone kommer under Trang i en
Kommune, medens Manden nyder Alder¬
domsunderstøttelse andensteds, maa det be¬

dømmes efter Reglerne i Fattiglovens § 10
om den Konen ydede Hjælp for ham med¬

fører de med Modtagelse af Fattighjælz
forbundne Virkninger

*
9.

* *

885.
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Lov om Kirkers Opvarmning...

548.

(886.)

553

Lov om Forøgelse af Assessorernes Antal

i den kongl. Viborgske Landsoverret.
9.

(886

Indenrigsmin. Skr. ang., hvorledes den

Hjælp, som i Henhold til Fattigloven af

IXVII

I

5d

1893.

Side.

—

6 6

Side

9. April 1891 § 63 af Opholdskommunen

ydes Medlemmer af Sygekasser efter Op¬

høret af Sygekassehjælpen, skal beregnes
naar hele eller en Del af Hjælpen bestaar

i Hospitalshjælp, og naar der for saadan
er tilstaaet Sygekassen Moderation i Be¬
talingen
9. Marts

887

Generaldirekt. for Skattev. Skr. ang. Op¬
maaling af Beboelseslejligheder til Fritagelse
for Bygningsafgift i Henhold til Lov af

16. April 1873 § 3, navnlig angaaende
Betydningen af Udtrykket „Ydermure“.
13.

Kvæg, Faar, Geder og Svin
13.

888.

Bekendtgørelse ang. Forsendelsen af levende
(888.) 553

Indenrigsmin. Cirk. ang., at Tinglæsning
af Obligationer for Embedslaan til Præster

af offentlige Stiftelsers Midler er ufor¬
Uødet
15.

889.

Indenrigsmin. Cirk. ang. Omfanget af
den Hjælp, som i Henhold til Fattiglovens

§ 64 ydes her i Landet hjemmehørende
Søfolk, der forlise paa dansk Kyst
16.

889

Indenrigsmin Skr. ang., hvilken kommunal

Kasse Udgifterne til Kur og Pleje for
offentlig Regning af Personer, der lide af
venerisk Sygdom, skulle falde til Last..
17.

890.

Bekendtgørelse ang. Forandring i Oppe¬

børselsdistrikter og Antallet af Rodemestre
i
17. —

Kjøbenhavn

891.

Justitsmm. Cirk. ang. Inddelingen af
Lægdsforstanderierne i Varde Købstad, Øster
og Vester Herreder samt Skads Herred

20.

892.

Bekendtgørelse ang. Meddelelser til Syge¬
kasseinspektøren fra de Udvalg, som have

at afgøre Spørgsmaal om Adgang til
Medlemsret i en anerkendt Sygekasse
22.

Kundgørelse ang. Stadfæstelse af Tillæg I.

til Statutterne for Kreditforeningen af

IV'

(893.) 556.

LXVIII
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5

1893.

Side.

5
*
—

5 6

— *

Sidc.

Ejere af mindre Ejendomme paa Landet i

Østifterne
22. Marts.

893.

Bekendtgørelse ang Modtagelse paa Kjøben¬

havns Kvægtorv af levende Kvæg, Faar,
Geder

og

Svin

894.

Kundgørelse ang. Stadfæstelse paa et Tillæg

22.

til Statutterne for Kreditforeningen af
Ejere af mindre Ejendomme paa Landet i
Jylland

894.

Bekendtgørelse om de ved Lov om Juris¬

23.

diktionsforandringer i Ribe Amt af 11.
Marts 1892 foranledigede Forligskreds¬
inddelingen i Ribe Amt

—

895.

Justitsmin. Skr. ang., hvem der skal

241.

afholde Udgifterne ved Tilbagebringelsen

ved Politiet af en Lærling, der uberettiget
har forladt sin Tjeneste

896.

Vedtægt, hvorved bestemmes, hvad der er

238.

at anse som bunden Næring i Kjøbenhavn

(897.

556.

Vedtægt, hvorved bestemmes, hvad der er

28

at anse som bunden Næring i Frederiksberg
Sogns

(897.)

559.

(897.)

560.

1(898.

563.

Bydistrikt

Vedtægt, hvorved bestemmes, hvad der er

28.

at anse som bunden Næring i Odense
Købstad.

Vedtægt, hvorved bestemmes, hvad der er

28.

at anse som bunden Næring i Roskilde

Købstad.
28

De for de øvrige Provinskøbstæder samt

for Marstal Handelsplads og Nørresundby
Kommune udfærdigede Vedtægter for, hvad

der er at anse som bunden Næring...

(898.)

565.

(898.)

567.

(898.)

567.

Vedtægt, hvorved bestemmes, hvad der er

28.

at anse som bunden Næring i Frederiksborg
Amts Landdistrikt..
28.

*—

* * * * * * * * *

* * * *

De for de øvrige Landdistrikter udfærdigede
Vedtægter for. hvad der er at anse som

bunden

Næring

LAAA

3

5

55
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——

1893.

29. Marts

*

— —— —

Side.

Side

(898.

569.

(898.)

569.

(899.)

571.

(899.)

571.

Lov om forlænget Varighed af Lov af 11.

April 1890 om Afstaaelse af Vandforsynings¬

anlæg
29.

*

Lov indeholdende Bestemmelser om Godt¬

gørelse for Indkvartering i Tilfælde af
overordentlige Troppesamlinger..
29.

Lov om Tillæg til Lov om Lønninger m.
v. ved Søværnet af 15. Maj 1868

29.

Lov om Afstaaelse af Grund til Fyranlæg
M.

29.

M.

*

*

riksborg Amt m. m.
29. —

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Lov om Jurisdiktionsforandringer i Frede¬
*

*

*

*

*

*

*

*

(899.

572.

Lov om Forlængelse af Lov af 1. April

1888 om Ligning af Bidrag til Kirkerne
i
29.

Kjøbenhavn (899.

Blindeinstitut ansatte Lærere
29.

574.

Lov om Lønninger for de ved det kongl.
(899.

574.

899.)

576.

Lov om Lønninger for oe ved de kongl.
Døvstummeinstituter og den kongl. Døv¬

stummeskole i Nyborg ansatte Lærere
29.

Lov om Pensionering af Lærere og Lærer¬
inder ved Almueskolevæsenet paa Færøerne

29.

1. April.

Lov om Tidens Bestemmelse

900.

(904.)

577.

(904.)

578.

(904.

578.

(904.

579.

(905.)

584.

Foreløbig Lov om Indtægts= og Udgifts¬
bevilling, indtil Finansloven for Finans¬
aaret fra 1. April 1893 til 31. Marts
1894

er

given

1.

Bekendtgørelse ang. Udførsel af Svin til

1.

Lov om Ændringer i og Tilføjelser til

Udlandet

Loven af 18 Juni 1870 om Livsforsik¬

rings= og Forjørgelses=Anstalten af 1871.
I.

Lov om Bonus for Femaaret 1886—90

til Interessenter i Livsforsikrings= og For¬
sikrings= og Forførgelsesanstalten af 1871
I. —

1.

Lov ang. yderligere Foranstaltninger mod
Indførelse af asiatisk Kolera (905.)

590.

Lov om Jordemødrenes Lønning m. m. .. (905.)

592.

IXX
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—

1893.

1. April.

Side.

* — —— —

Side.

Lov om nogle forandrede Bestemmelser om
Dragør

Lodseri

(905.

593.

Regler for Forretningsgangen ved Ydelsen

1.

af Lægehjælp til Personer, der oppebære
Alderdomsunderstøttelse i Kjøbenhavn.

905.

Indenrigsmin. Cirk. ang., paa hvilke

4.

Vilkaar Kolportagebevillinger ere meddelte

908.

Bekendtgørelse om, at Marstal Sømands¬

6.

forening er gjort delagtig i de i Sølov af
1. April 1892 § 102 ommeldte Bøder

(910.)

594.

Bekendtgørelse om Bestemmelse i Henhold

6.

til Lov om Sønæringen m. m. af 25.

Marts 1892 § 23 om Fordelingen af

(911.)

Bøder efter nævnte Lov

595.

Justitsmin. Cirk. ang. Deling af 3. Ud¬

12.

skrivningskredses 91 Lægd (Humble Sogn)
i
13.

——

2

Lægder

911.

Bekendtgørelse indeholdende Forskrifter og

Regler for Skibes Forsyning med Læge¬
midler
13.

(911.

596.

Indenrigsmin. Skr. ang., hvorvidt den
Omstændighed, at en Ejendom i Sne¬

kastningsaarets Løb overgaar til ny Ejer

eller Bruger, kan bevirke Forandring i

*

Fortegnelsen over de snekastningspligtige
13.

911.

Foreløbig Forretningsgang for Forsørgel¬
sesvæsenet i Kjøbenhavn

912.

14.

Lov om Konsulatvæsenet

(920.

998

14.

Lov om Udvidelse af Sindssygeanstalten
(920.,

601.

ved
14.

Middelfart

Lov om Vederlag for Kontorudgifter til
forskellige Retsbetzjentembeder

920.

14.

Fiskerilov for Færøerne

923.

14.

Lov om Frihed for Bygningsafgift..

(929.

602.

14

Lov om Bygningsarbejder og Anlæg for
(929.

602.

14.

Lov om Lønninger for de ved det store

Ingeniørregimentet

kongelige Bibliothek og ved Universitets¬

IXXI

*

§5 *

1893.

22 6

Side.

Side.

(929.)

603.

(929.

605.

(930.

608.

(930.

610.

bibliotheket ansatte Embeds= og Bestillings¬
mænd

14. April.

Lov ang. den kommunale Beskatningi

den nydannede Sundbyernes Sognekom¬
UUIIL
*

Lov om Begunstigelser for en Kreditfore¬

14.

ning af Grundejere paa Landet i Jylland
14.

—

Lov om forandret Affattelse af § 9 i Loven

af 1. April 1887 om Foranstaltninger til

Husdyravlens og Husdyrbrugets Fremme

Lov om smitsomme Sygdømme hos Hus¬

14.

dyrene

af Tuberkulose hos Kvæget.

613.

(930.)

631.

Lov for Færøerne om Beskyttelse af Mus¬

14.

linger
14.

(930.

Lov om Statsunderstøttelse til Bekæmpelse

14.

—

930.

Anordning om midlertidige Forandringer
i Anordning af 23. Oktober 1885 angaaende

Told= og Skibsafgifter paa St. Thomas
17.

933.

Justitsmin. Skr. ang. Omfanget og Ud¬

øvelsen af Straffemyndigheden i en Tvangs¬
arbejdsanstalt
17.

—

934.

Justitsmin. Skr ang., at den i Lov om

Underholdsbidrag til Børn, der ere fødte
udenfor Ægteskab, m. m. af 12. April

1892 8 4 foreskrevne Forkyndelse af Ali¬
mentationsresolutioner alene har Hensyn

til Forkyndelse for vedkommende Barne¬
fader 935
19.

Bekendtgørelse om Ophævelse af Jernbane¬
raader

20. —

936.

Kongl. Resolution ang. Bortfald af den

Militæretaten tilkommende Ret til Benyttelse
af Blegdams= Nørre= og Østerfælled.
20.

937.

Bekendgørelse ang. Forbud mod Indførsel
til Færøerne af levende Hornkvæg, Faar,

Geder
22.

og

Svin

Bekendtgørelse ang. den i Lov Nr. 40 af

938

632.
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1893.

Side.

Side.

(940.)

632.

angaaende Frihed for Bygningsafgift.. (941.)

634.

25. Marts 1892 om Sønæringen m. m.
omhandlede Synsprøve

22. April.

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Bekendtgørelse om Gennemførelsen af Be¬
stemmelsen i §1 i Lov af 14. April 1893

22.

Kundgørelse ang. Stadfæstelse paa et Tillæg
til Statutterne for Kreditkassen for Land¬
ejendomme i Østifterne

22.

941.

Justitsmin. Skr. ang. Forstaaelsen af Be¬

stemmelsen i Bekendtgørelse af 30. Marts
1889 § 15, 2. Punktum, om Smedie¬
skorstene
26. —

944.

Indenrigsmin. Cirk. ang. de Grundsæt¬

ninger, der følges ved Afgørelsen af Ud¬
stykningssager
26.

945.

Generaldirektor. for Skattev. Cirk. ang
Anvendelsen af § 2 i Lov 14. April 1893

angaaende Frihed for Bygningsafgift .
26.

952

Generaldirektor. for Skattev. Cirk. ang.

Andragender om Fritagelse for Bygnings¬
afgift i Henhold til Lov 14. April 1893.
26.

953.

Generaldirektor. for Skattev. Cirk. ang

Loven om Frihed for Bygningsafgift af
14.
27. —

April

1893

sørgelsesvæsenet i Kjøbenhavn.
27.

955

Bekendtgørelse ang. Ordningen af For¬
957.

Justitsmin. Skr. ang. Æresoprejsning

efter en Dom for Overtrædelse af Straffe¬
lovens
29.

§

242

Farmakopoe
1. Maj.

(964.)

Indenrigsmin. Cirk. ang. det almindelige

danske Handelsflags Proportioner...
5.

962.

Anordning om Indførelsen af en ny

965.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. ang.
en af en Sognepræst indført Ordning,
hvorefter Altergang kun maatte finde Sted

efter afholdt Skriftemaal Dagen forud .
8.

968.

Justitsmin. Cirk. ang. Betingelserne for

Udbrænding af snævre Skorstene

969.

636.

IXXIII
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*
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1893.

8. Maj.

5 16

:

——

*

Side.

Side

Justitsmin. Skr. ang. Bemyndigelse for
Stiftsøvrigheden til at fravige Bestem¬

melsen om Udlodningspaategninger i Plakat
10.
9.

April

1795

§1.

970.

Generaldirekt. sor Skattev. Skr. ang.
Gebyr i en Sag mellem Husbond og
Tyende, som angaar saavel Løn sam

Straf og Erstatning for Injurier fra
Husbondens
10.

Side

970

Justitsmin. Skr. ang., hvorvidt Sølovens
Bestemmelser om Bjergeløn kunne anvendes

med Hensyn til løst Gods, der findes i

aaben Sø eller opdriver paa Forstranden
13.

Bekendtgørelse ang. Foranstaltninger mod

15.

Bekendtgørelse om Undtagelser fra For¬

Mund= og Klovesyge

971.

(972.

637

(972.

637.

budet mod Arbejde i Fabrikker m. v. paa
Folkekirkens Helligdage
15.

Indenrigsmin. Skr. ang., hvorvidt der
kan tilstaas Alderdomsunderstøttelse til

Personer, som ere i Besiddelse af mindre
Kapitaler
16.

972.

Justitsmin. Skr. ang. Omkostningerne
ved Transport af Effekter til og fra

Desinfektion, der er beordret af en Læge

975.

17.

Kongl. Resol. ang. Dispacheur-Eksamen

(976.

17.

Anordning til nøjere Bestemmelse af Sø
lovens

17.

§

34

(976.)

Indenrigsmin. Skr ang., hvorvidt Alder¬
domsunderstøttelse kan tilstaas en paa en

Sindssygeanstalt anbragt sindssyg.
19.

——

976.

Indenrigsmin. Skr. ang., hvorvidt det
kan paahvile Fattigkommunerne som Pligt
at yde Bidrag til aandssvage Børns

Anbringelse paa Abnormanstalt.
24.

Justitsmin. Skr ang., hvorvidt Udgifterne

ved en af en uhelbredelig venerisk Sygdom
lidende Persons Behandling m. v. kunne

977.

638.

638.
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1893.

*

Side.

*

Side.

fordres udredede af det offentlige efter

Lov 10. April 1874 §1
24. Maj.

978.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. ang.,
i hvilket Omfang Præstegaarde paa Landet

ere fritagne for at svare Bygningsafgift
26.

27.
27.

til Krigsmagtens hurtige Mobilisering.

(980.,

Bekendtgørelse ang. Mødebefalinger..

980

Kundgørelse ang., paa hvilke Steder

i

danske Farvande der findes Lodstvang.
27.

979.

Allerhøjeste Anordning om Foranstaltninger

984.

Kundgørelse ang. Fritagelse for at erlægge
det i Lov om Lønninger ved Søværnet
af 15. Maj 1868 § 11 omhandlede Veder¬

lag for Ophold paa Sygehus af Under¬
klasserne af Søværnets faste Mandskab
II.
27.

985.

III.

Indenrigsmin. Skr. ang. en Begæring

om Alderdomsunderstøttelse fra en Person,
der i sin Husstand har et adopteret
umyndigt
29.

Barn

985.

Instruks ang. Udskrivningschefers Lægds¬
forstanderes og Mønstringsbestyreres For¬
hold med Hensyn til kgl. Anordning af
26. Maj 1893 om Foranstaltninger til
986.

Krigsmagtens hurtige Mobilisering ..
30.

Instruks ang. Lægdsmænds Forhold ved

Krigsmagtens hurtige Mobilisering. 7
30.

994,

Indenrigsmin. Cirk. ang. Indholdet m. v.
af de Hjemstedsbeviser, der skulle udstedes

i Medfør af Fattiglovens § 58
31.

999.

Bekendtgørelse om Anmeldelser om Stats¬
understøttelse til Bekæmpelse af Tuber¬
kulose

31.

hos

Kvæget 1000.

Indenrigsmin. Cirk. ang. Afholdelsen af
Udgifterne ifølge Lov om smitsomme Syg¬
domme hos Husdyrene af 14. April 1893

for saa vidt disse Udgifter skulle udredes
af

det

offentlige.

1002.

639.

IXXV
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1893.

31. Maj

Side.

Side.

Bekendtgørelse om Bestemmelse i Henhold

til § 3 i Lov om Konsulatvæsenet af
14. April 1893 angaaende Skibsføreres

Anmeldelsespligt over for de kongelige
Konsularembedsmænd i Udlandet.. (1005.)
31.

Justitsmin. Skr. ang., af hvilken Rets¬
betjent en Tvangsauktion skal afholdes over
en Ejendom, der har Jordtilliggende og

Bygninger beliggende i forskellige Herreder
31.

1005.

Bekendtgørelse om den i Venedig den 30.
Januar 1892 afsluttede Konvention, inde¬
holdende de paa den sammesteds afholdte

internationale Sundhedskonference ved¬
1006.

tagne Bestemmelser
1. Juni.

Betingelser, paa hvilke den kommunale

eleltriske Station afgiver Strøm til pri¬
vate
1.

1012.

Forbrugere

Instruks for de af Magistraten autoriserede

Installatører af elektriske Anlæg, som

ønskes satte i Forbindelse med Ledningerne
fra den kommunale elektriske Station

1016.

Regulativ for Udførelsen af elektriske

1.

Anlæg, som ønskes satte i Forbindelse

med Ledningerne fra den elektriske Station
7.

1019.

Indenrigsmin. Skr. ang., at der ikke vil

kunne ydes en paa Indfødsretsloven op¬
tagen Person Alderdomsunderstøttelse, for¬
inden han har godtgjort at være løst fra

sit tidligere Undersaatsforhold

1020.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr om

9.

hvorvidt Mulktering for Skoleforsømmelser
efter de sædvanlige Regler kan anvendes
naar Børn komme for sent i Skole.
133.

— ——

1021. 3

Indenrigsmin. Skr. ang., hvorvidt Op¬

holdskommunen kan afholde Udgiften ved
en hjemløs trængendes Behandling af en
Specialist uden Samtykke fra Amtsraadet
og Byraadene i Amtsraadskredsen

1022

644.
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1893.

14. Juni.

—

Side.

Konseilspræsidiets Skr. ang Fortolkningen
af den Bestemmelse, ifølge hvilken der er

tillagt Direktøren for Kunstakademiet Rang
1023.

i 3. Klasse Nr. 3 efter Rangforordningen
21.

Justitsmin. Skr. ang., hvorvidt en i

Sverrig født Pige, der ikke har Indføds¬

ret her i Landet, men har opholdt sig her
siden 1879, kan fordre et hende tfølge

Overøvrighedsresolution tilkommende Under¬
1023.

holdsbidrag udredet af det offentlige.
21.

Justitsmin. Skr. ang., hvorvidt der til¬
kommer dem, der, medens de paa et

Hospital ere under Behandling for en

anden Syydom, angribes af en af de i
Lov 30 Marts 1892 § 2 in fine om¬

handlede Sygdømme, vederlagsfri Behand¬
1024.

ltng
21.

Justitsmin. Skr. ang., at de aarlige
Sessioner for 5 Udskrivningskreds's 524.

531. Lægder fra Sessionen for Aaret
1894 at regne afholdes i Pandrup..
24.

1025.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. ang.

hvorledes Prøven i Religion vil være at
1025.

afholde i en Friskole
26.

Bekendtgørelse ang. Indgivelse af Ansøg¬
ninger om Statsunderstøttelse til Heste¬
1026.

avls= og Kvægavlsforeninger.
26.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. ang.
Ordningen af Skolelærernes Enkeforsør¬
gelse

26.

paa

1026.

Færøerne

Indenrigsmin. Skr. ang., hvorvidt den

af en Person, der har begært Bevis som

Styrmand, forrettede Sømandstjeneste paa
Krydstoldfart kan henregnes til Tjeneste i

„søgaaende“ Sejlskib jfr. § 11 a. i Lov
om Sønæringen m. m. af 25. Marts
1892
26.

1030.

Kirke= og Undervisningsmin. Cirk. ang.
Tilførsler til Kirkebøgerne, naar et Barn

Side.

IXXVII
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5
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2

(7 19.

—*

1893.

Side.

døbes eller navngives i et andet Pastoraf
end det, hvori det er født
27. Juni.

1030.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. ang.
forskellige Spørgsmaal vedrørende den
1031.

daglige Klokkeringning Morgen og Aften
30. —

Bekendtgørelse ang. Omordning af Staden
Kjøbenhavns 6. og 22. Oppebørselsdistrikt
(Nørrevold

30.

515

Kvarter)

1022.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. ang.,
hvorvidt et Sogns Kirkesanger har nogen

særlig Ret til at fungere ved Begravelsen
af udensogns Lig paa Sognets Kirkegaard
1. Juli.

1033.

Bekendtgørelse angaaende Forbud mod

Indførsel til Færøerne af Ræve og andre
Rovdyr.
3.

1033.

Bekendtgørelse om Forandring i den af

Justitsministeriet under 16. August 1892

stadfæstede Tarif for Købstædernes alminde¬
lige Brandforsikringi 1034
4.

Kirke= og Undervisningsmin. Cirk. ang.,
hvad der skal iagttages i Tilfælde, hvor

Lig begraves i et andet Pastorat end det,
hvor Dødsfaldet har fundet Sted.
4.

1034.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. ang.
hvorvidt en tidligere Ejer af en Fjerdedel

af en Kirketiende, efterat Ejerne af de

øvrige tre Fjerdedele ved tinglæst Deklaration
havde frasagt sig deres Rettigheder til
denne Tiende, vilde kunne betragtes som
Ejer af den samlede Kirketiende...
5.

1035.

Justitsmin. Skr. ang. Sessionerne for de

under Skads Herreds og Fanø Birks

Lægdsforstanderier hørende Lægder.
6.

uskrivkyndig
7.

1036.

Justitsmin. Skr. ang Firmategning af en
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Generaldir. for Skattev. Skr. ang. Be¬

regning af Gebyr, naar Syns= og Skøns¬
mænd til Besigtigelse af Skib og Ladning

1036.

Side

IXXVIII
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1893.

Side

Side.

udmeldes udenfor Retten af Sørettens
1036.

Formand
10. Juli.

Indenrigsmin. Skr. ang, fra hvilket Tids¬
punkt et af en Kommune udredet Under¬

holdsbidrag kan betragtes som en Barne¬

faderen ydet Fattighjælp.
10.

1037

Indenrigsmin. Cirk. ang. Modtagelse til
foreløbig Forsørgelse i en Kommune af
trængende danske Undersaatter, der Jhjem¬
1038.

sendes fra Tyskland
13.

Bekendtgørelse om Udstedelse af midlertidige
Nationalitets=Certifikater for de i Udlandet

for dansk Regning købte Skibe. (1038.)
13.

647.

Justitsmin. Skr. ang. Opbevaring af

Domsakterne i Justits= og offentlige Politi¬
1039.

sager
14.

Justitsmin. Skr. ang., at Stillingen som
Sognefoged er uforenelig med Næringsdrift
som

17.

1039.

Gæstgiver

Bekendtgørelse om Vedtagelsen af et Tillæg
til § 8 i Vedtægten for den almindelige
Brandforsikring for Landbygninger

*

17.

1039.
*

*

*

*

Indenrigsmin. Cirk. ang., aarlige Ind¬

beretninger om, i hvilke Tilfælde Personer,
der ere forsynede med ekstraordinære Hjem¬

stedsbeviser, i Henhold til Reglen i Fattig¬
lovens § 23 ere antagne til Forførgelse

for en Kommunes egen Regning... 1040.
21.

Anordning angaaende Fastsættelsen af de

(1041.)
Pensioner, der tilkomme Præsteenker.
21.

Plan for Skolen for Skibbygning og
Maskinvæsen

21.

1041.

Indenrigsmin. Skr. om Oprettelse af en

Fuldmægtigplads i Stadens Skatteinspek¬
kordt

22.

1058.

Kundgørelse angaaende Stadfæstelse paa et
Tillæg til Statutterne for Kreditforeningen

af Grundejere i Kjøbenhavn og Omegn

1058.

648.

IXXIX
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—

Side.

1893.

22. Juli.

Side.

Justitsmin. Cirk. ang. Foranstaltninger
med Hensyn til Krigsmagtens hurtige
Mobilisering.

24.

1059.

Bekendtgørelse om Ophævelse af den aller¬
højeste Anordning af 4. December 1886i

om Indkaldelse under særlige Forhold af
Mandskab m. m. til Hæren og Søværnet (1060.
24.

Indenrigsmin. Skr. ang. Anvendelse af

Overgangsbestemmelsen i Alderdomsunder¬
støttelseslovens
24.

§

1061.

2

Indenrigsmin. Skr. ang., hvorvidt en af

en Person tilsnegen Alderdomsunderstøttelse
fremtidig skal betragtes som Fattighjælp
1061.

med de dertil knyttede Virkninger.
25.

Kirke= og Undervisningsmin. Cirk. ang
Omfanget af Undervisningen i Botanik til
4. Klasses Hovedeksamen og almindelig For¬
beredelseseksamen

26.

1062.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. ang.

Udregningen af en Skolelærers Tjenestetid

i Slesvig efter Adskillelsen ved Beregning
af Lønningstillæg efter Lov af 23. April
1881
29.

1064.

Indenrigsmin. Skr. ang., om der til¬
kommer Vandsynsmændene Vederlag for

at syne mindre, offentlige Vandløb samt
om Vurderingen ved Hegnssynsmænd i
Henhold til L. 25. Marts 1872 § 13* *
29.

1065.

Indenrigsmin. Skr. ang. Nægtelse af
Alderdomsunderstøttelse til en Husmand
med

29.

1066.

Jord

k..
Indenrigsmin. St..,
hvorved Jerne og

Skads Sogne fra 1. Januar 1894 at
regne i kommunal Henseende adskilles fra¬
Esbjerg
29.

Sogn

1067.

Kundgørelse ang. Stadfæstelse af Statutter
for en Kreditforening af Grundejere paa

Landet

i

Jylland

1067.

651.

IXXX
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Side.

1893.

1. August.

Side.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. ang., at
Lysning til Ægteskab og paafølgende Vielse

ikke skal foretages i Slotskirken fordi
Brudgommen hører til Hof= og Slots¬
1090.

menigheden
2.

Bekendtgørelse om Indretningen og Autori
sationen af den i Sølovens § 35 ommeldte

Skibsdagbog -Journal) og Maskindagbog
2.

1091.,

Justitsmin. Skr. ang., at de ved Lov 1.

Marts 1889 § 13 paabudte Brandsyn ved

Brandfogden ikke kunne undlades fordi
en nedbrændt Bygning som tilhørende

Staten synes af Statens Bygningsinspektør
3.

1091

Bekendtgørelse ang. Betingelserne for Mod¬

tagelsen af klovbærende Husdyr paa Kvæg¬
torvet
4.

1091.
*

*

*

*

*

*

*

*

Justitsmin. Skr. ang. den i Sølovens

§ 93 indeholdte Bestemmelse...
9.

1092

Kongelig Resolution ang. Bestemmelser

om Optagelsen af Patienter med visse
smitsomme Sygdomme i det kgl. Fkederiks
Hospital..
11.

1093
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. ang.
hvorvidt Børnene i den By, hvori en af

Staten understøttet Realskole er beliggende
have Fortrinsret til Optagelse i Skolen
fremfor Børu fra Landet
12.

* *

1093.

Bekendtgørelse ang Taksten for Brev¬
forsendelser fra Danmark til Lande uden¬

for Verdenspostforeningen.

*

12.

1094

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. ang.
Refusion til Lærere af Portondgifter ved

Indsendelse af de maanedlige Indberetninger
om Skoleforsømmelser..
16. —

til at besøge Arrestanter i Enrum
18.

1094.
* * * * *

Justitsmin. Skr. ang. Præstens Adgang
1095
*

*

*

Bekendtgørelse ang. Taksten for Brev¬
forsendelser fra Danmark til Lande uden¬

for Verdenspostforeningen1096.

651.

IXXXI
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*
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—

1893.

19. August

Sidc.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. ang.,
at det kan forlanges, at Børnene skifte

Fodtøj i Skolen, naar Udgifterne til Skifte¬
1097

skoene ikke paalægges Forældrene.
13.

——

Justitsmin. Skr. ang., at det ikke kan paa¬
lægges en Barnemoders Opholdskommune

at udrede Underholdsbidrag, naar det paa

den Tid, da Begæringen rettes til samme,
er sandsynligt, at Barnefaderen har forladt
1098.

Landet
*

21.

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Justitsmin. Cirk. ang. Lægetilsynet med
Personer, der indkomme her i Riget fra

Lande, ligeoverfor hvilke almindeligt Eftersyn
i Anledning af Kolera eller Karantæne er
sat
D'5.

i

Kraft

1099.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. ang. en
i Skatteaarets Løb forflyttet Militærs For¬

pligtelse til at svare det ham paalignede

Bidrag til Kirkerne i Kjøbenhavn
25

1100.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr ang.
Højesterets Dom af 18. Maj 1893 om

Deling af et Præsteembedes Indtægter og
Udgifter i Naadensaaret
25.

1101.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. ang.
hvorvidt en paa Aandssvageanstalten paa
Gl. Bakkehus med Statsunderstøttelse

anbragt Dreng. som Forældrene, efter at
han var kommen hjem i en Ferie, ikke

paany ønskede anbragt paa Anstalten
paany skulde indsendes
25.

1102.

Justitsmin. Skr. ang., hvorvidt en Ud¬
lænding kan fungere som Forlover for sin
Søn

30.

her

i

Riget.

1103.

Kirke= og Undervisningsmm. Skr. ang.

Tilvejebungelse af et Ligkapel paa en
Landsbykirkegaard
31.

1103.

Første Revisionsdep. Cirk. ang. Retsbe¬
tjentenes Forpligtelse til at føre Hovedbog

1104.

Side.

IXXXII
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Side.

Side.

Justitsmin. Skr. ang., at Udgiften ved
Tilsynet med de i Hjemmet tilbageblevne
Børn, efterat Forældrene ere indlagte til
vederlagsfri Behandling paa et Epidemi¬
1105.

hus, ikke kan afholdes som Epidemindgift
1. Septbr.

Kgl. Resol. ang. Forandringer i den
kongelige Anordning af 9 September 1887
1100.

ang. Plan for Søofficersskolen.
Kgl. Resol. ang. Betingelserne for, at

1.

Sekondlieutenanter i Søofficerskorpset kunne

indgaa
1.

—

Ægteskab*

*

1106.

Kgl. Resol. ang. Rang for forskellige Em¬

beder samt ang. Ophævelse af en Rang¬
bestemmelse
1.

1107.

Indenrigsmin. Skr., hvorved Elling og
Tolne Sogne adskilles i kommunal Hen¬

seende som tvende selvstændige Kommuner
6.

1108.

Kirke= og Undervisningsmin. Cirk. ang.,
den Fremgangsmaade, der vil være at

følge, naar en Kirke skal forsynes med
særligt Varmeapparat
7.

1108.

Justitsmin. Skr. ang. Konfirmation paa

en Ægtepagt, naar Ægtefolkene ville tage
1112.

Bopæl udenfor Landet
8.

Bekendtgørelse ang. Lægetilsyn med Per¬
soner, der ankomme fra Steder, lige over
for hvilke Kvarantæne mod asiatisk Kolero
er

12.

sat

i

1112.

Kraft

Bekendtgørelse om Forandring i den aller¬

højeste Anordning af 25. Oktober 1883
om Indførelse af Skoleembedseksaminer
ved
12.

Universitetet(1110.)

Generaldirektor. for Skattev. Skr. ang.
Beregningen af Stempelafgift og Ting¬

læsningsgebyr for Obligationer til en
Kreditforening, hvorved nye Interessenter
overtage tidligere Interessenters Gæld.
14.

Indenrigsmin. Skr. ang. Frigørelse af

1115.

653.
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1893.

Side.

Side

Tryksager ved Indsendelsen til offentlige

Biblioteker og Provinsarkiverne
14. Septbr.

1116.

Indenrigsmin. Skr. ang., at et af en

Købstadskommunalbestyrelse optaget midler¬
tidigt Laan ikke kan fornys Aaret efter

uden Indenrigsministeriets Samtykke
15.

1116.
* * *

Justitsmin. Skr. ang. Forstaaelsen af

Ordet ,Bopæl“ i Lov om Foranstaltninger
mod Udbredelsen af smitsomme Sygdomme
1117.

af 30. Marts 1892 § 2
16.

Anordning om Lempelser i Lov om danske
Skibes Registrering m m. af 1. April
1118.

1892, for saa vidt angaar Færøerne.
16.

16.

16.

Anordning om Foranstaltning mod Snive¬

sygdommen paa St. Croix5.

1121

Lov om Afgift til Lodseriet i Reykjavik.

1124.

Kgl. Resol. ang., at visse Bevillinger til

fuldstændig Ophævelse af Ægteskab frem¬
tidig maa udfærdiges af Justttsministeriet
ad
19

mandatum

(1125.)

Justitsmin. Cirk. ang. Gennemførelsen af

Bestemmelsen i Fattiglovens § 33 om

Tilvejebringelse af Tvangsarbejdsanstalter.
19.

1125.

Justitsmin. Skr. ang. Refusion fra en
Barnefaders Forsørgelseskommune af et

af Opholdskommunen forstrakt Underholds¬

bidrag, for hvilket Udpantning forgæves
var
21.

forsøgt

Købstadskommunes Regnskabsvæsen
21.

1127

Indenrigsmin. Skr. ang. Forstaaelsen af

Købstadskommnnallovens § 6.
21.

1126.

Indenrigsmin. Skr. ang. Ausvaret for en

1127.

Indenrigsmin. Skr. ang., at Sogneraadet
skal besørge Tilsigelsen til de i Sygekasse¬
loven af 12. April 1892 § 13 omhandlede
Kørsler

21.

Indenrigsmin. Skr. ang. Bestemmelsen af
en Persons Forsørgelseskommnne, naar

1128.

654

IXXXIV

* *

I

2,

X.
H

62
*
:

5. 6

—

Side.Side.

1893.

hans Fødested senere er indlagt under en
anden

21. Septbr.

1129.

Kommune

Indenrigsmin. Skr. ang. Omfangetaf

den Refusionspligt, der i Henhold til
11

Fattiglovens § 51, 6. Stykke, paahviler
Forførgelseskommunen i Tilfælde, hvor en
Person, der nyder vedvarende Understøttelse
isin
i

Forsørgelseskommune, tager Ophold

en anden Kommune uden begge Kom¬

muners

1130.

Samtykke

Indenrigsmin. Skr. ang., at direkte Uuder¬

21.

støttelse fra Forsørgelseskommunen til en

sig i en anden Kommune opholdende Person

er stridende mod Lovgivningen...

1136.

Indenrigmin. Skr. ang. skønsmæssig An¬

21.

sættelse af Udgiften ved Ophold paa en

Forsørgelsesanstalt, for hvilken ikke er
approberet

Takst

1131.

Bekendtgørelse angaaende Anmeldelse til

21.

og Indførelse i Kirkebøgerne af Dødsfald
i Kjøbenhavn samt om de vedkommende

Præsters Rettigheder med Hensyn til Be¬
gravelser

m.

m.

1133

Justitsmin. Cirk ang. Lukningstiden for

23.

Jernbanerestaurationer.

1135.

Bekendtgørelse om Tidsfrister for Ind¬

23.

sendelse af anerkendte Sygekassers Regnskak

og Beretning

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Forskolernes Ordning
27.

(1135.)

—

1135.

Indenrigsmin. Cirk. ang. en Dyrlæges

Tilstedeværelse ved Markeder og Dyrskuer

1138.

Bekendtgørelse ang. Udførsel af Kvæg,

27.

Faar, Geder og Svin til Udlandet... (1139.
27.

——

656.

Bekendtgørelse ang Forsendelse af levende

Kvæg, Faar, Geder og Svin
27.

565

Kirke= og Undervisningsmin. Cirk. ang.

26.

(1139.)

Indenrigsmin. Skr. ang. Valg af Med¬
lemmer til Hesteopdrætterforeningernes
Kaaringsudvalg

1140.

656.

IXXXV
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1893.

27. Septbr.

Side.

Indenrigsmiu. Skr. ang. Dækning

af

Omkostningerne ved en alderdomsuuder¬
1140.

støttets Behandling ved en Specialist ..
Indenrigsmin. Skr. ang., hvorvidt en

27.

Mands Erhvervelse af Forsørgelsesret kunde
anses for afbrudt eller hvilende ved at

hans Hustrn for offentlig Regning havde
henligget paa en Sindssygeanstalt.
27.

Justitsmin. Skr. ang., at Pl. 12. Januar

27.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. ang

1141.

1820 fremdeles er gældende

1142.

Beregning af Læreres Anciennetet..
29.

——

1142.

Iustitsmin. Skr. ang. Fysici Ret til Be¬

fordringsgodtgørelse og Diæter for Rejser
1143.

i Anledning af Jordemoderkonferencer.

Kgl. Rejol., hvorved det allernaadigst

29.

bifaldes, at de færøske Sysselmænd for
Fremtiden efter Indstilling af Amtet

ansættes og afskediges af Justitsministeriet
30.

—

1143.

Bekendtgørelse om Bestemmelse i Henhold

til Lov om danske Skibes Registrering
m. m. af 1. April 1892 § 68 med Hensyn
til de der omhandlede Bøder for Færøernes
Vedkommende
*

2. Oktbr.

*

*

1144.

*

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. ang.
Gebyret for Afholdelse af Tillægsprøve
til almindelig Forberedelseseksamen i Latin
for

6.

Farmaceuter

1144.

Justitsmin. Cirk. ang Desinfektion af

Transportmidler, hvori Syge transporteres
til Sygehuse til Behandling for smitsomme
Sygdomme udenfor Tilfælde af offentlig
Behandling
7.

1145.

Indenrigsmin. Cirk. ang. Autorisation af

Mønstringsbestyrernes Protokol
12.

1146.

Justitsmin. Skr. ang., at Bevilling til
at være executor testamenti i Boet

efter en indsendt Konsul fra en fremmed
Stat ikke kunde meddeles

1147.

—

—

Side.
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1893.

Side.

14. Oktbr.

Indenrigsmin. Skr. ang. Omfanget af

17.

Indenrigsmin. Skr. ang, om en i Henhold

1147.

den kommunale Revision.

til Lov om Lærlingeforholdet af 30. Marts

1889 § 18 afsagt Voldgiftskendelse er

eksigibel med Hensyn til den ved Kendelsen
fastsatte Erstatning..
17.

1147
*

*

Justitsmin. Skr. ang., om Bestemmelserne

i Lov af 24. Marts 1875 ere anvendelige
paa en Egetræs Baad, der drives ved en
Petrolcumsmotor
18.

—

1148.

Indenrigsmin. Skr. ang. Fastsættelse af
1148.

Snekastning efter Folkehold

Indenrigsmin. Skr. ang. Ophævelse af

19.

det mellem Odense Købstad og Odense
Vor Frue Landsogns Distrikt bestaaende
1149.

Fællesskab i Henseende til Fattigvæsen.
Kirke= og Undervisningsmin. Skr. ang

19.

Ligningen af Udgiften ved Anskaffelse af
Brændsel m. v. til Kirkers Opvarmning.
21.

1149

Justitsmin. Skr ang., hvorvidt der til¬

kommer den i beneficerede Sager for den
beneficerede Part beskikkede Sagfører Salær

for Møde under Eksekutionsforretuingen
21.

—

1150.

Bestemmelser for Søofficersskolens Ved¬

kommende angaaende Udstedelsen af Bevis
for at have bestaaet Styrmandseksamen 1.

og
23.

2.

1151

Afdeling.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. ang
Tilladelse til Udskrivning af en Borgerskole
ved

24.

13

Aars

Alderen

1151.

Kirke= og Undervisningsmin. Cirk. ang
Gymnastikundervisningen ved de højere
1152.

Pigeskoler
24.

Indenrigsmin Skr. om Forstaaelsen af
forskellige Bestemmelser i Lov Nr. 40 af
25. Marts 1892 om Sønæringen m. m.

26.

1153.

Bekendtgørelse vedkommende Dagrenova¬
tionens

Bortførsel

I

5

5. 5

1155.

Side

IXXXVII
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1893.

Side.

26. Oktbr.

Lov om Sønæringen paa Island

31.

Bekendtgørelse om Afholdelse af Hillerød
Købstads ordmære Ret

1155.

1160.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. ang.

31.

Bestemmelsen i Tyendelov af 10. Maj

1854 § 54 om, at Udskrivningsbevis fra

Skolen skal indføres i Skudsmaalsbøger
1. Novbr.

Bevis som Sætterskipper.
1.

1160.

Indenrigsmin. Skr. ang. Meddelelse af
1162.
*

*

Indenrigsmin. Skr. ang., om den

som

„Knuderosen“ betegnede Sygdom

hos

Svinet bør henføres under de i Lov om

smitsomme Sygdømme hos Husdyrene af
14. April 1893 § 2 omhandlede Syg¬
dommie

1162.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. ang. For¬

4.

staaelsen af Cirk. 5. November 1891 om Til¬

synet med Skolelæreres Enkeforsørgelse ..
6.

1163.

Reglement i Henhold til Sølovens § 45
for Skibsmandskabets Forplejning og Op¬

holdsrum om Bord i færøske Fiskerskibe
6.

1163.

Justitsmin. Skr. ang. Formen for Firma¬
anmeldelse af et af to Brødre bestaaende

Kommanditselskab, der agtede at drive
Manufakturhandel
10.

1166.

Overenskomst angaaende Ordningen af

Forholdene med Hensyn til Haveanlæget

omkring Lystbaadehavnen ved Langelinie
III

14.

III.*******

1167

Justitsmin. Skr. ang., at en Barnefaders

Betaling af et Underholdsbidrag i Henhold

til et Forlig maa stilles lige med Forligers
Forkyndelse for ham i Henhold til Lov 12.
April 1892 § 4, 1. Stk.
16.

1171.

Justitsmin Skr. ang, hvorvidt en Under¬
dommer som Formand i en Søret efter

Lov 12. April 1892 § 5 har Krav paa

Dagpenge og Befordringsgodtgørelse.

Jjørtende Hæfte.

V

1172.

2. 6

Side.

IXXXVIII
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1893.

16. Novbr.

Side.

Justitsmin. Skr. ang., at et Underholds¬
bidrag kan fordres udbetalt af Barnefaderens

Forsørgelseskommune indtil Barnets Døds¬
dag
17.

1172.
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Bekendtgørelse om nogle Forandringer i
Justitsministeriets Bekendtgørelse af 27.

Maj d. A. om Mødebefalinger...
17.

1173.

Indenrigsmin. Skr. ang. om en Gaard¬
ejer, der har forpagtet en Skolelod, kan
ansættes til Snekastning af bemeldte
Skolelod

17.

1174.

Justitsmin. Skr. ang. Betingelserne for

Udstedelsen af den i Lov om Underholds¬

bidrag til nægte Børn m. m. af 12. April

1892 § 4 omhandlede Attest om Barne¬

moderens Formueforhold og Erhverv.
18.

1174.

Justitsmin. Skr. ang forskellige Spørgs¬
maal vedrørende Foranstaltninger til Krigs¬
magtens hurtige Mobilisering....

20.

1176.

Justitsmin. Skr. ang Dækning af Ud¬
gifterne ved en betinget benaadet Vare¬
tægtsfanges Hensidden i Arrest.

20.

1177.

Indenrigsmin. Skr. ang. Fordelingen af
Udgifterne mellem Opholds= og Forsørgelses¬
kommunen ved en sindssyg Pige, som

Opholdskommunen havde maatte antage sig
22

1178.

Indenrigsmin. Skr. ang., hvorvidt en
her i Landet indfødt Mand vedblivende

kan lade en ham tilhøreude Jagt sejle
under dansk Flag og lade den være hjemme¬

hørende her, uanset at han tager fast
Ophold og Bopæl i Udlandet.
24.

1178.

Justitsmin. Cirk. ang Udbetaling af Under¬

holdningspenge til befarent Mandskab, der
indkaldes til Tjeneste paa Flaaden.
24.

Sygekasser af 12. April 1892 sættes

i

Kraft paa Færøerne
24.

1179

Anordning, hvorved Lov om anerkendte

Anordning, hvorved Lov om Beskyttelse for

1180.

Side.

IXXXIX
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1893.

Side.

Side.

Varemærker af 11. April 1890 sættes i
Kraft
24. Novbr

paa

for Korkpropper
24.

1181.

Færøerne

Lov om Nedsættelse af Indførselstolden
(1181.

* * * * *

officersskole
24.

657.

Anordning ang Plan for Søværnets Under¬
1182.

Islandsk Lov om Afskaffelse af Bemærk¬
ning om Forelæggelses og Lavdags Op¬
hævelse i Stævninger..

24.

paa
27.

1198.

Love om Autorisation af Handelssteder
1199.

Island

Indenrigsmin Cirk. ang. den Meddelelse

om et Barns Fødsel, som Fattigbestyrelsen
for den Kommune, i hvilken Barnet er

født, skal afgive efter Fattiglovens § 21.
30.

1199

Justitsmin. Skr. ang. Barnemoderens Op¬

holdskommunes Forpligtelse til forskudsvis
at udrede Underholdsbidrag, naar Barne¬

faderen farer i udenrigsk Fart med et
dansk
30.

Skib

1199

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. ang.

gejstlig Mægling i Anledning af Skils¬
misse i et Tilfælde, hvor Mandens Op¬
1200.

holdssted var ubekendt
1. Decbr.

Justitsmin. Skr. ang. Partrederes Hjem¬
1201.

sted
1.

Indenrigsmin. Cirk. ang. Tilsynet med,
at Skibe, forinden de udklareres, opfylde

Sønæringslovens Bestemmelser om Dæks¬

befalingsmændenes Antal og Betjeningen
ved
7.

Maskinen

1202.

Bekendtgørelse om Forandring i Anordning
af 16 Juni 1882 om Undervisningen i
de

7.

lærde

Skoler

*

*

(1203.)

*

Justitsmin. Skr. ang. Anvendelsen af
Plakat 27. Juni 1781 om Beslag paa

kongelige Betjentes Gage paa Fyrbødere61
ved

Statsbanerne

1203.

*

657.

XC
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1893.

8. Decbr.

Side.

Side.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. ang.
forskellige Spørgsmaal vedrørende Højtids¬

ofrets
8.

1204

Erlæggelse

Justitsmin. Cirk. ang. den Fogeden,

Auktions= og Skifteforvalteren i Medfør

af Skibsregistreringslovens §§ 39 og 40
paahvilende Forpligtelse.
8.

1208.

Bekendtgørelse ang. Registrerings= og Skibs¬

maalings=Bureanet i Kjøbenhavn (1209.
8.

658.

Bekendtgørelse ang. den i Henhold til Lov
om danske Skibes Registrering m. m. af

1. April 1892 § 6 fastsatte Inddelingaf

Kongeriget i Registrerings=Distrikter

og

disses Omraade samt om de Toldkamre,

der skulle være Distriks=Registrerings=Kon¬
IDTeT

8.

((1209.

658.

Bekendtgørelse om Anmeldelse til Registre
ring af Panterettigheder i registrerede
Skibe

9.

(1209.

661.

(1209.

661.

Bekendtgørelse om Bestemmelse i Henhold

til Lov om danske Skibes Registering
m. m. af 1. April 1892 § 68 om For¬
delingen af de for Overtrædelse af denne

Lov eller dertil sig sluttende Anordninger

paalagte
9.

Bøder

Indenrigsmin. Skr. ang., om en Lærlinge¬
kontrakts Forsyning med den i Lov om

Lærlingeforholdet af 30. Marts 1889 § 1
foreskrevne Paategning

* * * *

11.

1210.

Indenrigsmin. Cirk. ang. Foraustaltninger

mod Mund= og Klovesygen.
12.

1210.

Kirke= og Undervis ningsmin. Skr. ang.

Lovgivningens Best emmelser om Tiderne,
paa hvilke kirkelige Ægtevielser kunne fore¬

tages, og om Gebyrer for samme.
12.

1211.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. ang.,
hvorvidt Kantoren ved en Købstadskirke er

forpligtet til at udføre Sangen ved Be¬

gravelser.

.

1212.

*

XCI
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1893.

15. Decbr.

Side.

Side.

Lov om Tillæg til og Ændring i Skibs¬

(1212.

662

15.

Instr. for de danske Konsuler i Udlandet.

1212.,

664.

15.

Kommentar til Konsulinstruktionen..

1212.

15.

Meddelelse ang. de gældende Regler om

registreringsloven

i
det danske Skibsmaals Anerkendelse

fremmede
15.

1227.

Havne

Gebyrtakst for Embedshandlinger ved de
danske Konsulater og Vicekonsulater..

1230.

15.

Raadstueplakat ang. Frihavnskvarteret..

(1240.

15.

Kundgørelse til Islænderne ang. en fra

687.

Altingets nederste Afdeling indgiven Adresse
III.

15. —

1241.

III.*

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. ang

Kjøbenharns Begravelsesvæsen
18.

1243.

Bestemmelser ang. værnepligtigt Jernbane¬

og Telegrafpersonales Fritagelse for Møde
ved Krigsmagten i Mobiliseringstilfælde (1247.) 687.
18.—

Generaldirektor. for Skattev. Cirk. ang
1247.

Konsulatafgift af danske Handelsskibe

* *

20.

Bekendtgørelse ang. Forbud mod Indførsel

20.

Bekendtgørelse ang. den nye Bestemmelse

21.

Kundgørelse ang. Stadfæstelse paa et Tillæg

af Klid i brugte Sække.

af

Tiden

(1251.)

(1251.)

til Statutterne for Kreditforeningen af
Ejere af mindre Ejendomme paa Landet

i
23.

Jylland

1251.

Finantsmin. Cirk. ang. Indsendelse til

Nationalmuseet af jordfundne Sager, der
af Finderen afgives til Forstetatens Em¬
bedsmænd
23.

1252.

Indenrigsmin. Skr. ang., at Besvarelserne af
Revisorernes Udsættelser til en Købstads¬
kommunes Regnskaber maa underskrives

eller attesteres af Kasse= og Regnskabsnd¬
valget
29.

Justitsmin Skr. ang. Forfølgning mod
et Fruentimmer, der var under kriminel

1254.

690.

691.

XCII
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1893.
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Sidc.

Undersøgelse ved en Jurisdiktion for Tyveri
da hun blev anholdt under en anden
Jurisdiktion for et der forøvet Tyveri.
29. Decbr.

1254.

Kirke= og Undervisningsmin. Cirk ang

at Giftermaalstilladelse for Hærens og

Flaadens Personale ikke fritager for Jagt¬
tagelse af Lov 5. Januar 1851 § 3
30. —

1255.

Geueraldirektor. for Skattev. Skr. ang.

Stempling af „mandats“ og „Checks“.

2 6

1256.

Side.

1891.
—

Justitsmin. Skr. (til Amtmanden over Sorø 2. Jan.

Amt) ang., hvorvidt det er tilladt at ombære eller
lade ombære Kollekter uden Politimesterens Til¬
ladelse.
at det efter Lovgivningen, jfr. Plakat
af 19. Oktober 1822, er forbudt at anstille Kollekter, hvor¬
ved der efter Justitsministeriets Formening maa forstaas
Opfordringer til at gøre Gaver til Personer eller Indret¬

ninger, som ske ved personlig Henvendelse til andre end

Indbydernes egen Bekendtskabskreds eller saadanne Personer,

som ved deres særlige Stilling til de Personer eller Ind¬
retninger, til hvilke Indsamlingen sker, maa forndsættes at

være villige til at yde Bidrag, samt at Politimesteren ikke

er beføjet til at meddele Tilladelse til at anstille Kollekter.

Generaldirektor. for Skattev. Skr. (til en Amt¬

3. Jan.

mand) ang. Anvendelse af § 3 i Lov angaaende

Frihed for Bygningsafgift af 16. April 1873.
at der ved Spørgsmaalet om en

Beboelseslejligheds indvendige Størrelse vil være at tage

Hensyn til samtlige de til Beboelse og Husholdning benyt¬

tede Lokaler, derunder ogsaa de Dele af Lejligheden, der ere

beliggende i Kvist= eller Loftsetagen, og som paa Grund af,
Trettende Hæfte.

1891.

Skr. ang en Kommunelærers Bopæl.

2

—

3 Jan.

at de kun have Vinduer i Gavlen eller igennem Taget,

ifølge Forordning af 1. Oktober 1802 § 29, jfr. §§ 30 og
36, selv ere bygningsafgiftsfrie, hvorimod Lokaler, der ikke

henhøre til en bestemt Beboelseslejlighed, men ere fælles for
flere Lejligheder (fælles Forstue, fælles Køkken, fælles Vad¬

skehus o. I.), ikke ville være at medregne ved Bestemmelsen

af de enkelte Lejligheders indvendige Maal.

3. Jan.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. (til Amt¬
manden over Svendborg Amt) ang., hvorvidt en
ved Kommunens Skolevæsen ansat Lærer er beret¬

tiget til at tage Bopæl udenfør Kommunen, skjønt
der ikke ses at være Mangel paa Huslejlighed i
Byen.
at Ministeriet maa formene, at

der, naar den af Læreren valgte Bopæl ikke er saa langt

bortliggende, at der ved dens Beliggenhed lægges ham
Hindringer i Vejen for at udføre sin Embedsgerning,

savnes Hjemmel til at forbyde en Lærer at tage Bopæl
udenfor Kommunen.

9. Jan.

Kongl. Resol. ang. Afholdelsen af Vaartingene
paa Færøerne. (Justitsministeriet).
at der maa tillægges Amtmanden

over Færøerne Bemyndigelse til fremtidig, efter Indstilling

fra Sorenskriveren, for hvert Aar inden for de ved Be¬
kendtgørelse af 30. Januar 1864 fastsatte Grænser*) at

*) Ved Bekendtgørelse af 30. Januar 1864 kundgjordes

en kongl. Resolution af 19. s. M., hvorved bifaldtes,

at Vaartingene paæ Færøerne for Fremtiden af¬
holdtes i Maanederne Maj og Juni, og at som

L. ang Stempelafgift.
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fastsætte saavel de Tider, til hvilke, som den Følgeorden,9.

Jan

hvori Vaartingene paa Færøerne i det paagældende Aar
ville være at afholde.

Lov ang. Stempelafgiften af de af Aalborg 9.

Jan

Kommune for et Laan paa indtil 500,000 Kr. nd¬ Nr. 6.
siedte Obligationer. (Finansministeriet.)
Vi Christian den Niende osv. G. v. Rigs¬
dagen har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadfæstet
følgende Lov:

Aalborg Kommune bemyndiges til for et Laan paa

indtil 500,000 Kr., som agtes optaget hos Forsørgelses¬

foreningen „Bikuben“ i Kjøbenhavn til Bestridelse af Ud¬
gifterne ved forskjellige kommunale Foranstaltninger og Ar¬

bejder og til Indfrielse af ældre Laan, at udstede Partial¬
obligationer paa ustemplet Papir, lydende paa Ihænde¬
haveren eller paa Navn, imod at der for Laanet udstedes

en Hovedobligation, forsynet med Stempel af 2. Klasses

Takst efter Lov af 19. Februar 1861 om Brugen af
stemplet Papir § 3, jfr. Lov af 21. Marts 1874.
Transport af de paa Navn lydende eller senere paa

Navn noterede Obligationer kan ske ved Paategning uden

Brug af Stempel.

Justitsmin. Skr. (til Amtmanden over Hjør¬ 10. Jan¬

ring Amt) ang., hvorv dt Bestemmelserne i Lov om

Foranstaltninger til Forebyggelse af Ulykkestilfælde
ved Brug af Maskiner m. m. af 12. Aprii 1889

Følge heraf det befalede Maanedsting i Thorshavn
for Juni Maaned bortfaldt, hvorimod Maanedsting

skulde afholdes sammesteds i Jannar og April
Maaneder.
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Skr. ang. Stubmøller

——

§ 2, næstsidste Stykke, ere anvendelige paa en til

10. Jan.

vedkommende Ejers eget Brug bestemt Stubmølle.
Ved hertil at indsende et Andragende, hvori Gaard¬

ejer N. N. begærer Justitsministeriets Afgørelse af Spørgs¬

maalet om, hvor vidt Bestemmelserne i § 2, næstsidste

Stykke, i Lov af 12. April 1889 om Foranstaltninger til
Forebyggelse af Ulykkestilfælde ved Brug af Maskiner m. m.
finder Anvendelse paa de almindelige, alene til vedkom¬
mende Ejers eget Brug bestemte Stubmøller, dels eventnuelt

paaanker den kommunale Tilsynsmands Fordringer med
Hensyn til Beskaffenheden af det Rækværk, der vil være at
anbringe om Andragerens Mølle, har Hr. Amtmanden ud¬
talt, at det fremsatte Spørgsmaal formentlig maa besvares

bekræftende, samt at der ikke kan gives Tilsynsmanden
Medhold i, at det ligger i Ordet „Rækværk“, at Hegnet

ganske eller til Dels skal være af Træ, men at det væ¬

sentlige ved Afgørelsen af Spørgsmaalet om, hvor vidt
Hegnet er forsvarligt, formentlig maa være, at det er af en

saadan Beskaffenhed, at uvedkommende kun ved Uagtsomhed
kunne komme i Berøring med Vingerne, og at det i det

enkelte Tilfælde bliver Domstolene, som under en i Henhold
til Lovens § 20 anlagt Politisag have at afgøre, om Til¬

synets Fordring har været berettiget.
Foranlediget heraf skal man tjenstligst melde, at Ju¬
stitsministeriet kan tiltræde Hr. Amtmandens foranførte
Ytringer

12. Jan.

Jnstitsmin. Skr. (til Amtmanden over Hjør¬

ring Amt) ang., hvorvidt praktiserende Læger under
en offentlig Behandling undergiven Epidemi knnne
ordinere Medikamenter og Desinfektionsmidler, saa¬

ledes at Udgifterne hertil betales af det offentlige i

Skr. ang. Desinfettionsmidlers Anskaffelse.
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Henhold til Bestemmelserne i § 22, jfr. § 21, i 12. Jan.
Lov Nr. 78 af 20. April 1888*).
I et hertil indsendt Andragende har praktiserende Læge
N. N. af N. N. Købstad forespargt, hvor vidt praktiserende

Læger under en offentlig Behandling undergiven Epidemi
kunne ordinere Medikamenter og Desinfektionsmidler, saa¬

ledes at Udgifterne hertil betales af det offentlige i Henhold
til Bestemmelserne i § 22, jfr. § 21, i Lov Nr. 78 af 20.
April 1888.

Foranlediget heraf skal man, efter over Sagen at have

brevvekslet med det kongelige Sundhedskollegium, tjenstligst

melde, at under Forudsætning af, at Sygdomstilfældet er
anmeldt for Sundhedskommissionen, og at vedkommende

ikke efter Lovens § 21, 1. Stykke, er pligtig selv at bære
den paagældende Udgift, ville de til Medicin medgaaede

Udgifter være at afholde af det offentlige, og at det samme
under Forudsætning af, at Sundhedskommissionen efter For¬

holdene ikke finder Anledning til selv i Medfør af Lovens
§ 11 at overtage de til Patientens Isolation og Fore¬

byggelse af Smittens Udbredelse sigtende Foranstaltninger.

vil være Tilfældet med de Udgifter, der flyde af den be¬

handlende Læges Paabud i saa Henseende i Medfør af

Lovens §§ 11 og 12, hvorimod de i sammes §§ 13 og 14
omhandlede Foranstaltninger kun kunne træffes af Sund¬
hedskommissionen eller ifølge udtrykkeligt Mandat fra

denne. — Det bliver derhos at iagttage, at Desinfektioner
i Heuhold til Lovens §§ 12—14 ske i Overensstemmelse
med sammes § 16**).

*) Se nu Lov Nr. 46, 30. Marts 1892 § 26, jfr.
§ 25.

**) Til Lov 20. April 1888 §s 11—16 svarer i Loven
af 30. Marts 1892 §§ 14—20.

1891.
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Skr. ang Strandingsforhør.

——

12. Jan.

Institsmin. Skr. (til Amtmanden over Randers

Amt) ang., at Søforklaring eller Forhør i Medfør
af Strandingsfororduingen af 28. December 1836
§§ 13 og 21 ikke behøve at optages, hvor Øvrig¬
hedens Assistance ikke begæres eller benyttes ved

Bjergningen
Med behagelig Skrivelse af 31. f M. har Hr. Kam¬

merherren hertil indsendt et Andragende fra Politimesteren
i N. N. Købstad, hvori denne, hvem De i Anledning af

den hoslagt tilbagefølgende Sag betræffende Udredelsen af

Omkostningerne ved Hjemsendelsen af Mandskabet fra en
strandet Bark har tilskrevet, at der efter Strandingsforord¬

ningens §§ 13 og 21 bør optages Forklaring i hvert
Strandingstilfælde, naar Folk medfølge, begærer indstillet

til Justitsministeriets Afgørelse, om den Forklaring og det

Forhør, der efter de nævnte Bestemmelser i Strandingsfor¬

ordningen bør optages ved Strandinger til nærmere Op¬

lysning om de med Strandingen forbundne Omstændig¬
heder m. v., ogsaa skal optages i saadanne Tilfælde, hvor
Øvrighedens Assistance ikke blev begært eller benyttet ved
Bjergningen

Foranlediget heraf skal man tjenstligst melde, at Ju¬
stitsministeriet ikke kan anse de paaberaabte Bestem¬

melser i Strandingsforordningens § 13 og § 21 an¬
vendelige i det foreliggende Tilfælde, hvor Øvrigheden intet
har haft at befatte sig med Strandingen, og at der heller
ikke findes nogen anden Bestemmelse, i Henhold til

hvilken Forhør eller Forklaring i saadanne Tilfælde altid
bør optages uden Hensyn til, hvor vidt de med Strandings¬

tilfældet forbundne Omstændigheder maatte give særlig An¬
ledning hertil.

Skr. ang. Skiftelovens § 78.
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Justitsmin. Skr. (til Amtmanden over Fre¬ 14. Jan.

deriksborg Amt) ang. Affattelsen af det i Skifte¬
lovens § 78 ommeldte Doknment.
Ved at fremsende Afskrift af en af Amtets Bemærk¬

ninger ved det den 26. Juni f. A. foretagne Eftersyn af
Protokollerne for N. N. Birks Jurisdiktion og af Svaret

paa samme har Hr. Kammerherren udbedt Dem Justits¬

ministeriets Afgørelse af, hvor vidt det i Skiftelovens § 78
ommeldte Dokument kan fordres saaledes affattet, at Ind¬

tægten og Udgiften er specificeret, saa at Skifteretten ikke
blot kan paase, at den opgivne Arvemasse er korrekt fordelt

og udbetalt, for saa vidt de umyndige angaar, men ogsaa,
at den ikke er opført med et mindre Beløb end Boets Be¬

skaffenhed og Status maatte medføre, idet De har udtalt,
at Spørgsmaalets bekræftende Besvarelse synes ikke blot

direkte at følge af Ordene „Fortegnelse over Boets Indgæld
og Udgæld“ i bemeldte Paragraf i Skifteloven, men ogsaa
af, at Skifteretteu skal gennemgaa Dokumentet og paa

Grundlag deraf kunne danne sig en Mening om, hvor vidt
de umyndige have faaet, hvad der tilkommer dem.

Foranlediget heraf skal man tjenstligst melde, at Ju¬
stitsministeriet med Dem er enigt i, at det saaledes frem¬

satte Spørgsmaal maa besvares bekræftende.

Justitsmin. Skr. (til Amtmanden over Holbæk 14. Jan

Amt) ang., hvorvidt Udbrænding af snævre Skor¬

stene i straatækte Bygninger er tilladt.
at det rejste Spørgsmaal maa

besvares bekræftende, jfr. Lov af 1. Marts 1889 § 12
og Justitsministeriets Bekendtgørelse af 30. s. M. § 22.

1891.

Anordn. ang. Posternes Benyttelse.
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17. Jan.

Anordning ang. en Forandring i Anordningen

Nr. 10. om Posternes Benyttelse af 7. September 1888,

Afsnit II. §6 og § II m. m. (Indenrigsmini¬
steriet.)
Det fastsættes herved, at levende Igler fremtidigt ere
undtagne fra Forbudet i Anordning af 7. September 1888,
Afsnit II., § 6, 3. Stykke, mod Forsendelse med Posterne
af andre levende Dyr end Fugle.

I Stedet for den i Anordning om Posternes Benyt¬

telse af 7. September 1888, Afsnit II., § 11, 1. Stykke,
indeholdte Bestemmelse, hvorefter de gældende Frigørelses¬

midler ere de af Postbestyrelsen til enhver Tid til forskellige

Værdier udstedte Frimærker, Brevkort, saavel enkelte som med
betalt Svar samt med Frimærker forsynede lukkede Korre¬

spondancekort, Konvoluter og Omslag til Korsbaandsfor¬
sendelser, fastsættes det herved, at ikkun de Frigørelsesmidler
af nævnte Art, der til enhver Tid udstedes af Postvæsenet,
ere gyldige.

De Frigørelsesmidler, som for Tiden udstedes af Post¬
væsenet, ere følgende:

A. Postfrimærker.
I.

Almindelige Postfrimærker.

af graa Farve med blaa Rand til en Værdi af 3 D. pr. Stk.
blaa
rød

rødviolet

brun

graa

4—

graa

8

graa

12

graa

16

grøn

graa

25

violet

brun

50

graa

100

gul

grøn Farve til en Værdi af
rød

blaa

10

20

5
i

—

—
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2. Tjeneste=Postfrimærker.
af violet

17. Jan.

Farve til en Værdi af 3 Ø. pr. Stk.

blaa

4 —

rød

8

32—

grøn

B. Postfrimærke=Konvoluter.

med paatrykt Frimærke af blaa Farve til en Værdi af 4
Øre pr. Stk.,

med paatrykt Frimærke af rød Farve til en Værdi af 8
Øre pr. Stk.

C. Korrespondancekort.

med paatrykt Frimærke af blaa Farve til en Værdi af 4
Øre pr. Stk.

med paatrykt Frimærke af rød Farve til en Værdi af 8
Øre pr. Stk.

Korrespondancekort ere dobbelte Kort, som kunne til¬
lukkes ved, at de gummerede Rande paa Kortenes to
Dele sammenklæbes. Paa Kortenes Adresseside er

følgende trykt: I øverste højre Hjørne Frimærket;
i øverste venstre Hjørne det danske Vaabenmærke; paa

paa Midten øverst Betegnelsen „Korrespondancekort

derunder 4 punkterede Linier til Adressens Anbrin¬
„Til“
gelse, den øverste begyndende med Ordet:

Adressesidens nederste Rand er derhos paatrykt Sæt¬

ningen: „Man aabner Kortet ved at afrive Randen“
dog ere Korrespondancekort ogsaa gældende, paa hvilke

denne Bemærkning ikke findes eller er gengivet i
andre Udtryk.
D. Brevkort.

1. Almindelige enkelte Brevkort:

a. med graat Tryk paa hvidt Papir til en Værdi af 3
Øre pr. Stk.,

1891.
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h. med grønt Tryk paa hvidt Papir til en Værdi af 5
Øre pr. Stk.

Paa disse Brevkorts Adresseside er følgende trykt:
En langs Kortets Kant løbende 5 la Grecque
Bord; i øverste højre Hjørne Frimærket; i øverste

venstre Hjørne det danske Vaabenmærke; paa
Midten øverst Betegnelsen: „Brev=Kort“ og der¬

under i en Parenthes Sætningen: „Paa denne
Side skrives kun Adressen“ og iøvrigt 4 puuk¬

terede Linier til Adressens Anbringelse, den øverste
begynder med Ordet „Til“.
C.

med rødt Tryk paa gult Papir til en Værdi af 10
Øre pr. Stk.

Dette Kort er paa Adressesiden udstyret som Kortene
under a. og b., dog at det i Stedet for Be¬
tegnelsen: „Brev=Kort“ og den derunder an¬

bragte Sætning i Parenthes, har følgende trykte

Tekst: øverst Ordet: „Verdenspostforeningen“ der¬
under i Parenthes Sætningen: „Union postale
universelle“; derunder Ordet: „Danmark“ der¬

under Ordene: „Brevkort (Carte postale)“ og

derunder følgende Sætninger: „Paa denne Side
skrives kun Adressen (Cöts röservé å l’adresse)“

2. Almindelige dobbelte Brevkort:
2.

med graat Tryk paa hvidt Papir

3 Ø. for hver af

til en Værdi af 6 Ø. pr. Stk. ) Kortets 2 Dele.
b.

med grønt Tryk paa hvidt Papir) 5 Ø. for hver af
til en Værdi af 10 Ø. pr. Stk. ) Kortets 2 Dele.
Disse Kort ere paa Adressesiden udstyrede som Kor¬

tene under 1. a. og b., blot at der i Hovedkortenes

nederste venstre Hjørne er anbragt følgende Sæt¬

ning. „Vedhængende Kort er bestemt til Svaret“
hvorhos Svarkortene have Ordet: „Svar“ anbragt

Anordn ang. Posternes Benyttelse.
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i en Parenthes under den øvrige Tekst paa Kor¬ 17. Jan.
tets Midte.

med rødt Tryk paa gult Papir til ) 10 Ø. for hver af

C.

en Værdi af 20 Ø. pr. Stk.

) Kortets 2 Dele.

Dette Kort er paa Adressesiden udstyret som Kortet
under 1. C., blot at der i Stedet for Ordene:
„Brevkort (Carte postale)“ findes i Hovedkortet

Ordene „Brevkort med forudbetalt Svar“ og der¬

under „(Carte postale avec réponse pay6)“ samt
i Svarkortet Ordene: „Svar=Brevkort“ og der¬
under: „(Carte postale=röponse)“

3. Tjeneste=Brevkort:
3.

med graat Tryk paa hvidt Papir til en Værdi af 3

b.

med grønt Tryk paa hvidt Papir til en Værdi af 5

Øre pr. Stk.

Øre pr. Stk.

Disse Kort ere paa Adressesiden udstyrede ganske som
Kortene under 1. a. og b., dog at de mangle
Vaabenmærket og i Stedet for Betegnelsen: „Brev¬

Kort“ have Betegnelseu: „Tjeneste=Brevkort“

E. Postfrimærke=Omslag.
medpaatrykt

Frimærke af blaa Farve til en Værdi af 4

Øre pr. Stk.,
med

paatrykt Frimærke af grøn Farve til en Værdi af 5
Øre pr. Stk.
Saafremt de korresponderende maatte være i Besiddelse

af Eksemplarer af Postvæsenets ældre Serier af Frigjørelses¬
midler, ville saadanne, saafremt de ere nmakulerede, ved

Posthusene kunne forlanges ombyttede med tilsvarende eller
andre Arter af de nugældende Frigørelsesmidler af en til

selve Frimærkernes Paalydende svarende Værdi. Ere Eksem¬
plarerne makulerede, bestemmer Postbestyrelsen, om Ombyt¬
ning kan finde Sted.
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Skr. ang. Autorisation af Kirkebøger.

Med Hensyn til de af private i Henhold til de derom

17. Jan.

givne Forskrifter (se Postanordningen af 7. September 1888
Affnit II, § 1, 2. Stykke) fremstillede Brevkort, der ere
overensstemmende med ældre Serier af Postvæsenets Brev¬
kort, bemærkes det, at saadanne Kort kunne benyttes indtil

Udgangen af Aaret 1891.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. (til Amt¬

17. Jan.

manden over Vejle Amt) ang. Antorisationen af

en romersk=katholsk Menigheds Kirkebøger.
at Autorisationen af det nævnte

Trossamfunds Kirkebøger vil ære

at foretage af Borgmesteren i vedkommende Købstad.

17. Jan.

Bekendtgørelse om de lærde Skolers og Real¬

Nr. 12.

skolerues Eksamensprotokoller (Ministeriet for Kirke¬
og Undervisningsvæsenet.)
I Betragtning af, at der ved alle Skoler, som afholde
Eksaminer, der give dem, som have bestaaet dem, visse
Rettigheder, bør af de over disse Eksaminer førte Proto¬
koller til enhver Tid kunne erholdes Udskrifter, som i en¬

hver Henseende afgive et fuldgyldigt Bevis for hver
enkelt bestaaet Prøve, vil Ministeriet herved have fast¬

sat følgende nærmere Regler om Indretningen og Opbe¬
varingen af de lærde Skolers og Realskolernes Eksamens¬
protokoller:

1. Ved de eksamensberettigede lærde Skoler skal der

føres to særskilte Protokoller, nemlig en over Af¬
gangseksamen og en over 4. Klasses Eksamen og

almindelig Forberedelseseksamen for saa vidt
ogsaa denne sidste Eksamen tages ved Skolen. Har nogen
Skole hidtil ført en fælles Protokol over alle disse Eksa¬

miner, kan dette Forhold vedblive, indtil den nu i Brug

værende Protokol er udskreven.

V ang. Eksamensprotokoller.
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Ligeledes skal der ved enhver Realskole, som afholder 17. Jan.
almindelig Forberedelsescksamen, føres en særskilt Protokol
over denne Eksamen.

Alle Protokoller over de nævnte Eksaminer, som for

Fremtiden tages i Brug, skulle forinden autoriseres af Mi¬
nisteriet for Kirke= og Undervisningsvæsenet.
2. I den Protokol, der ved de lærde Skoler føres

over 4. Klasses Eksamen og almindelig Forberedelses¬

eksamen, skal tillige indføres følgende særskilte Prøver,

der afholdes i de til disse Eksaminer henhørende Fag,
nemlig saaledes
a) i Forbindelse med 4. Klasses Eksamen: den tilsvarende

præliminære Prøve for Privatister efter Reglerne
i Bekendtgørelse af 28. Maj 1889; den dertil hørende

Tillægsprøve, som efter særlig Tilladelse kan
aflægges af Privatister, der ønske at gaa over fra en

Studieretning til en anden; og Tillægsprøveni

Naturlære for Skoledisciple af sproglig=historisk
Retning i Henhold til Bekendtgørelse af 5. Ja¬
nuar 1889;

b)

i Forbindelse med almindelig Forberedelseseksamen:
Tillægsprøven til denne Eksamen i Latin eller

Latin og Græsk (jfr. Bekendtgørelse af 28. Maj
1889); den særlige Prøve i Latin, der er Forprøve

for Farmaceuter (Anordning af 30. August 1881

§§ 3 og 7); Tillægsprøven i Fransk eller Tysk
(samme Anordnings § 2); og de tvende Tillægs¬

prøver, med hvilke henholdsvis Skolelærer= og
Skolelærerindeeksamen kan suppleres (Anord¬

ning 1881 § 9 og Anordning af 12. Maj 1882
§ 2 a).

I Realskolernes Eksamensprotokol indføres ligeledes de
ovenfor angivne Prøver, for saa vidt de kunne aflægges

ved Realskolerne eller efter Omstændighederne ved nogle af

1891.
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B. ang. Eksamensprotokoller.

disse, nemlig de særlige Prøver i Naturlære, i Latin (for

17. Jan

Farmaceuter), i Fransk eller Tysk, og Tillægsprøverne til

Skolelærer= og Skolelærerindeeksamen.
3. I Eksamensprotokollen maa nøjagtig angives Be¬

nævnelsen for enhver Prøve, Terminen for Eksamens Af¬
holdelse, eller efter Omstændighederne Datoen for de særlige
*7.

Prøver, hver Ersaminands fulde Navn, Fødselsdag og

Fødested, hans Faders Navn og Stilling, og hvor vidt han
prøves som Skolediscipel eller Privatist; endvidere Prøvens

Udfald i hvert enkelt Fag og Hovedkarakteren, i Overens¬

stemmelse med de derom gældende Regler; alt saaledes, at
en Udskrift af Protokollen kan give alle de Oplysninger,
som bør kunne fordres af et Eksamensbevis, for at dette i
alle Tilfælde kan være den paagældende til Nytte som
saadant.

Protokollen skal, naar Eksamen i et Fag er endt,

underskrives af Eksaminator og de efter Prøvens Beskaffen¬
hed tilstedeværende Censorer, ogsaa naar Eksaminanderne

rejiceres eller forlade Prøven inden dens Slutning.
4. De her omhandlede Protokoller skulle stedse op¬

bevares ved Skolerne, for at der paa Begæring naar som
helst kan meddeles Attester ved Udskrift af dem. Naar en

Skole nedlægges, skulle i samme Øjemed dens Protokoller,

for hele den Tid, hvori de have været førte ved Skolen,

indsendes til Ministeriet til offentlig Opbevaring. De Skoler,
der eventuelt maatte ønske at afgive ældre udskrevne Eks¬

amensprotokoller, kunne indsende saadanne til Ministeriet.

21. Jan.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. (til Biskoppen

over Sjællands Stift) ang. en Sognepræsts For¬

pligtelse til at foranstalte Notering af Børus

Fødsel i Kirkebøgerne i deres legale Fødekommune.
Efter at have brevvekslet med Indenrigsministeriet i

Skr. ang. Nedgange til Kældere.
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15

——

Anledning af det med Deres Højærværdigheds behagelige Skri¬21.

Jan.

velse af 29. November f. A. modtagne Andragende, hvori Sogne¬
præsten for Sønder Jernløse og Søstrup Menigheder forespørger

om han er pligtig at efterkomme en af Slotsbjergby=Mørke

Sogneraad fremsat Begæring om Notering i Sønder
Jernløse Kirkebog af en i Sønder Jernløse=Søstrup Kom¬

mune forsørgelsesberettiget Husmands og Hustrus 4 Børn,

der ere fødte i Mørke Sogn, men hvis Forældre ved deres
Børns Fødsel nøde Fattigunderstøttelse af Forsørgelseskom¬
munen,skulde

Ministeriet tjenstligst melde til behagelig

Efterretning og videre Bekendtgørelse, at Indenrigsmini¬
steriet i sin Erklæring over Sagen, som dette Ministerium
kan tiltræde har udtalt, at det med Amtmanden over Hol¬

bæk Amt maa være enigt i, at ovennævnte Kommune er

Børnenes legale Fødekommune, og at Sognepræsten saaledes

ikke vil kunne vægre sig ved at foranstalte den ommeldte
Notering.

27.
Bekendtgørelse ang. Modtagelse i Overfor¬

Jan.

Nr.
mynderiet af kontante Midler. (Justitsministeriet.)

13.

Indm. Saml. pag. 1.

Justitsmin. Skr. (til Kjøbenhavns Magistrat) 27. Jan.

ang., hvorvidt Stadens Brolægningsvæsen er be¬

føjet til at nægte Tilladelse til Anbringelse af Op¬
og Nedgange fra og til Kjældere, uanset at disse
fyldestgøre Bestemmelserne i Bygningsloven for Kjø¬
benhavn af 12. April 1889 § 8. 1. Punktum.
at Justitsministeriet efter bemeldte

Paragrafs udtrykkelige Lydende maa anse Brolægningsvæsenet

for beføjet til at nægte Tilladelse til de omhandlede Op= og
Nedganges Anbringelse.

16 Skr. ang Vidnegodtgørelse til Politibetjente

1891.
—

30. Jan.

Justitsmin. Skr. (til Amtmanden over Holbæk

Amt) ang., hvorvidt der tilkommer Landpolitibetjente,
hvem der er tilstaaet Befordringsgodtgørelse for al
deres Tjenestegerning, Befordringsgodtgørelse i Hen¬
hold til § 2 i Loven af 20. April 1888.
Med Hensyn til, at det i Justitsministeriets Skrivelse

af 4. Oktober f. A. (Min Tid. A. Nr. 249)*)er

udtalt

som Ministeriets Formening, at Politibetjente, der tilsiges

til at afgive= Vidneforklaringer under offentlige Sager, maa,
forudsat at de ikke samtidigt i anden Anledning møde for

Politimesteren, være berettigede til at erholde Befordrings¬

godtgørelse i Henhold til § 2 i Loven af 20. April 1888

om Godtgørelse til Vidner i offentlige Sager, har Hr. Kam¬
merherren i behagelig Skrivelse af 21. ds. forespurgt, om
den saaledes udtalte Regel kan komme til Anvendelse paa
Laudpolitibetjente, hvem der er tilstaaet Befordringsgodt¬

gørelse, særskilt eller indbefattet i Lønnen — for al deres
Tjenestegerning.

Foranlediget heraf skal man tjenstligst melde, at Jn¬
stitsministeriet maa anse alle Politibetjente, der tilsiges som
*
Vidner,
uanset om der er tillagt dem Befordringsgodt¬

gørelse af Amtsraadet, for berettigede til under de i be¬
meldte Skrivelse af 4. Oktober f. A. omhandlede Betingelser

at paastaa Befordringsgodtgørelse i Henhold til Lov af 20.
April 1888 § 2, medmindre de udtrykkeligt ved de
Vilkaar, paa hvilke de ere antagne, eller ved Fastsættelsen

af deres Befordringsgodtgørelse ere eller blive udelukkede fra

at gøre Krav paa saadan Godtgørelse.

*) Se nærværende Samlings 12. Hæfte Side 922—23.

Cirk. ang. Godtgør. til Tilsynsm. m. Maskiner. 17

1891.
—

Justitsmin. Cirk. (til samtlige Amtmænd) ang.

—

3. Febr.

Udbetalingen af Statens Halvdel af den de kommu¬

nale Tilsynsmænd med Maskiner i Henhold til Lov

af 12. April 1889 § 15, sidste Stykke, tilkom¬
mende Godtgørelse.
Da den Statskassen ifølge § 15, sidste Stykke, i Lov

om Foranstaltninger til Forebyggesse af Ulykkestilfælde ved

Brug af Maskiner af 12. April 1889 paahvilende Halvdel

af de de kommunevalgte Tilsynsmænd tilkommende, af Amts¬
eller Købstadkommunerne foreløbigt udredede, Beløb først

vil blive anvist, naar de paagældende kommunale Regnskaber
ere reviderede, skal man tjenstligst anmode Dhrr. Amtmænd
om ved Indsendelsen af Begæringer om saadan Anvisning

at ville paase, at Begæringerne ledsages af Oplysning om,
at Reguskaberne have været underkastede Revision, uden at
der ved samme er fundet noget at erindre.

Justitsmin. Skr. (til Overpræsidenten i Kjø= 3. Febr.

benhavn) ang., at Skifteretten, som behandler en
frasepareret Hustrus Dødsbo, ikke kan fordre et for¬

faldent Underholdningsbidrag til Hustruen afsonet af
Manden.

I behagelig Skrivelse af 14. f. M. har Hr. Kammer¬
herren andraget, at frasepareret Hustru N. N., der under

10. Februar f. A. hos sin Mand, Arbejdsmand N. N.,

havde forlangt inddrevet og eventuelt afsonet et skyldigt
Underholdsbidrag for ⅓ Aar til 31. Oktober 1889, 120

Kr., afgik ved Døden den 28de Juni f. A., medens der

med Manden efter en under 23. Maj f. A. af Kongens
Foged forgæves forsøgt Udpantning var indledet Forhand¬

linger om en mindelig Afvikling, samt at N. N. Birks
Skifteret, som behandler den afdødes Bo, derefter har for¬

langt hele Restgælden afsonet. De har i denne Anledning

1891.
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3. Febr

L. ang. Beregning af Pension.

begært Justitsministeriets Afgørelse af, hvor vidt der kan
beordres Afsoning efter Skifterettens Rekvisition.

Foranlediget heraf skal man tjenstligst melde, at Ju¬
stitsministeriet med Hr Kammerherren er enigt i, at Skifte¬
retten, som behandler en frasepareret Hustrus Dødsbo, i

Modsætning til hvad der gælder med Hensyn til Udpantning,
jfr. Lov af 29. Marts 1873 § 2, ikke kan anses berettiget
til at fordre et forfaldent Underholdsbidrag til Hustruen af¬
sonet af Manden.
6. Febr.

Lov ang. Beregning af Pension for det konge¬

Nr. 42.

lige Skuespil= og Balletpersonale. (Kirke= og Un¬
dervisningsministeriet
Vi Christian den Niende osv. G. v.: Rigsdagen
har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadfæstet følgende Lov:
Naar nogen af det kongelig ansatte Skuespil= eller

Balletpersonale afgaar med Pension, maa hans eller hendes

Indtægt i Fen tages i Beregning til Pensionens Bestem¬
melse efter Lov af 5. Januar 1851 § 3, jfr. § 4, med

Gennemsnittet af Feuens Beløb i den for vedkommende
gunstigste Række af 5 paa hinanden følgende Teateraar efter

den paagældendes kongelige Udnævnelse, i Stedet for efter

Gennemsnittet af hans eller hendes Feuindtægt i de sidste
fem Aar.

11. Febr

Indenrigsmin. Skr. (til Formanden for Over¬

kommissionen for Afløsning af Ægt og Arbejde

til N. N. Kirke) ang., at der ikke tilkommer For¬

manden for Underkommissionen og de Medlemmer

af denne, der ifølge Indvarsling møde ved en Over¬

kommissionsforretning augaaende Afløsning af Ægt
og Arbejde ved Kirkereparationer, Diæter og Reise¬
godtgørelse.
I Skrivelse af 10. December f A. har Hr. Etats¬

Skr ang Afløsuing af Ægt og Arbejde.
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raaden som Formand for Overkommissionen for Afløsning11

—

Febr

af Ægt og Arbejde til N. N. Kirke indberettet, at der an¬
gaaende den nævnte Afløsning for Overkommissionen er

afsluttet Overenskomst mellem Parterne, ifølge hvilken blandt

andet de arbejdspligtige Beboere i Sognet have paataget sig
at betale alle af Overkommissionen flydende Udgifter; da der

imidlertid er opstaaet Spørgsmaal, om der til disse Udgifter

retteligt kan henregnes Rejseudgifter og Diæter for Formanden

for Underkommissionen og et Medlem af denne, der efter
*

den skete Indvarsling have givet Møde for Overkommis¬

sionen, har man fra begge Sider enedes om at henstille

dette Spørgsmaal til Indenrigsministeriets Afgørelse.
Saaledes foranlediget skulde man tjenstligt melde, at

ifølge Lov af 28. Februar 1856 om Afløsning af Ægt og
Arbejde ved Kirkereparationer vil Afgørelsen af det nævnte

Spørgsmaal bero paa Forstaaelsen af den i Lov 4de Juli

1850 om Afløsning af det Gaarde og Boelssteder paa¬
hvilende Hoveri m. m. § 10 indeholdte Bestemmelse, ifølge

hvilken foruden de paagældende Parter ogsaa de Mænd, som

have deltaget i den paaankede Kendelses Afsigelse, blive at

indvarsle. Naar imidlertid henses til, at det ikke er gjort de
nævnte Mænd til Pligt at give Møde for Overkommissionen,

saa at Indvarslingen alene sker i Mændenes egen Interesse
for at give dem Lejlighed til, om de ønske det, at møde for
Overkommissionen for at forsvare deres tidligere Behandling

af Sagen, maatte man kræve udtrykkelig Hjemmel for at

tillægge Mændene Ret til hos Parterne at erholde Diæter
og Rejsegodtgørelse for deres Møde for Overkommissionen
men en saadan Hjemmel findes ikke i Loven, der snarere
ved de i § 11 brugte Udtryk (for euhver afholdt Forretning

osv.) synes at have tilkendegivet, at ikkun de Medlemmer

der have afholdt den paagældende Forretning, have Ret til

Diæter og Rejsegvdtgørelse. Hertil kommer, at der i andre
Tilfælde af Paaanke ikke ifølge Lovgivningen tilkommer den
eller dem, der have afsagt den paaankede Kendelse, Godt¬
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B. ang. Præstegaardes Bortforpagtning.

11. Febr. gørelse

for deres Møde i Overinstansen, naar Indvarsling

hertil af de paagældende ikkun er foreskrevet for at give dem

Lejlighed til at forsvare deres Behandling af Sagen, i hvilken
Henseende man her særligt skal henvise til den derom i Lov
om Landvæsenskommissioner af 30. December 1858 § 19
indeholdte Bestemmelse.

I Henhold til det saaledes anførte maa Indenrigs¬

ministeriet holde for, at der i det foreliggende Tilfælde
ikke tilkommer Formanden for Underkommissionen og det

Medlem af denne, som med ham har givet Møde for Over¬
kommissionen, Ret til Diæter og Rejsegodtgørelse for dette Møde.

12. Febr.

Bekendtgørelse om nogle Forandringer i de ved
Kancelliplakat af 19. Marts 1812 bekendtgjørte

Nr. 23.

Bestemmelser ang. Bortforpagtning af Præstegaards¬
jorder. (Ministeriet for Kirke= og Undervisnings¬
væsenet.)
Indm. Saml. pag. I.

13. Febr.
Nr. 20.

Kundgørelse ang. Stadfæstelse paa reviderede

Statuter for Kreditforeningen af Ejere af mindre

Ejendomme paa Landet i Jylland*). (Indenrigs¬
ministeriet.
Kapitel 1.

1. Foreningens Bestemmelse er at yde dens Medlem¬
mer Laan imod Sikkerhed i deres Ejendomme og give dem
Adgang til ved mindre Afbetalinger at afdrage denne Gæld.
2. Kun Ejere af mindre Ejendomme paa Landet og

paa Købstædernes Markjorder og af Huse opførte paa saa¬

danne, derunder ogsaa jordløse Huse, som ved en Taksation

under Jagttagelse af de i det følgende angivne Regler ikke
ere ansatte til en højere Værdi end 6,000 Kr., og som ere

*) Se Kundgørelse Nr. 156, 14. Oktober 1891 angaaende
Stadfæstelse paa et Tillæg til disse Statuter.

K. ang. Kredif. f. mindre Ejend. i Jylland.
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beliggende i Jylland med dertil hørende Øer, Samsø und¬ 13. Fehr.
tagen, kunne optages som Medlemmer i Foreningen. Alle

Medlemmer hæfte, een for alle og alle for een, for de af
Foreningen udstedte Gældsforskrivninger med de af dem til

Foreningen pantsatte Ejendommes fulde Taksationsværdi,

saafremt de have erholdt til Laan det hele Beløb, som efter
Statutterne kan udlaanes af Foreningen (Halvdelen eller to

Femtedele af Taksationsværdien) og i samme Forhold til
det laante Beløb, naar de have erholdt et mindre Beløb.

De kunne først udtræde af Foreningen, naar de have af¬
gjort deres Gæld til samme overensstemmende med de i det

følgende foreskrevne Bestemmelser.
3.Laan

i jordløse Huse, d. e. uden Jordtilliggende

eller dog med mindre end 1 Skp. Land, kunne kun tilstaas
med indtil to Femtedele af det Beløb, hvortil den til Pant

tilbudte Ejendom er vurderet paa den Maade, som herefter
bestemmes. I andre Ejendomme kan der tilstaas Laan
med indtil Halvdelen af Vurderingssummen. Der tilstaas

i Reglen kun Laan imod 1. Prioritets Panteret. Dog kan
der ogsaa i Huse med Jordtilliggende gives Laan, naar de

Kapitaler, som skulle hæfte paa Ejendommen foran det hos
Foreningen søgte Laan, enten ere Midler under offentlig
Bestyrelse eller offentlig Kontrol (saasom Overformynderi¬

midler, offentlige Stiftelsers Midler, fideikommissariske Ka¬
pitaler osv., derimod ikke Sparekassemidler) eller ere, selv

ved Forandring af Ejer, nopsigelige fra Kreditors Side i

det mindste i 10 Aar fra den Tid, da Foreningen giver
Laan, eller ere aarlige nopsigelige Afgifter. Det af For¬

eningen tilstaaede Laan maa imidlertid i intet Tilfælde ud¬
gøre et større Beløb, end at det i Forening med den forud
prioriterede Hæftelses Kapitalbeløb ikke overstiger henholdsvis
to Femtedele eller Halvdelen af Ejendommens Taksations¬

værdi. Ved enhver Ejendoms Pantsætning skal derhos til¬

lige gives Pant i Ejendommens Besætning og Inventar,
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13. Febr. den til enhver Tid paa Ejendommen værende Gødning og

Afgrøde i Straa, Hø og utærsket Sæd og øvrige Indtægter
samt i Byguingernes og det pantsatte Lo søres Assarance¬
summer.

4. Foreningen er pligtig at meddele Indenrigsmini¬

steren enhver Oplysning, der af denne affordres den an¬
gaaende Foreningens Forhold. Ministeren kan til enhver
Tid lade foretage Undersøgelse af samtlige Foreningen ved¬

rørende Forhold, ligesom han ogsaa er berettiget til at sætte
Foreningen under Administration og eventuelt standse dens

Virksomhed, naar der til Fyldestgørelse af det solidariske
Ansvar i noget Regnskabsaar afkræves Medlemmerne 1 pCt.
af de laante Beløb.

Kapitel 2.
Om Medlemmernes Optagelse.
5. Den, der attraar at indtræde som Medlem i For¬

eningen, har direkte til Repræsentanten for den Kreds, hvori
Ejendommen ligger, at indgive Begæring derom og at led¬

sage denne med de Dokumenter, der vedrøre hans Ejendom,
og hvoraf han er i Besiddelse, Repræsentanten tilstillec ham
derefter en af Bestyrelsen affattet Formular, som han har

at underskrive og tilbagesende tillige med et saadant kontant
Beløb, som Udgifterne ved Taksationen ville andrage, og

endvidere, for saa vidt nedenstaaende Oplysninger ikke ere
til Stede, de af Repræsentanten opgivne specificerede Beløb

til disses Anskaffelse; dog bliver det til Taksationen ind¬

betalte Beløb at godtgøre Laansøgeren, saafremt Laanet ud¬
betales. De nødvendige Oplysninger,som Repræsentanten

maa skaffe til Veje, saafremt de ikke ere til Stede, ere:
a) De Adkomstdokumenter, ifølge hvilke Laansøgeren besidder

Ejendommen, eller behørig bekræftede Afskrifter deraf;

b) Attest af Pantebogen om de Behæftelser eller Servitutter,
der paahvile Ejendommen; c) Attest om Bygningernes As¬

K. ang. Kreditf. f. mindre Ejend. i Jylland.
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surancesum eller gyldig Brandpolice; 0) Angivelse af de Af¬ 13.
gifter og andre Byrder, der paahvile Ejendommen, saa vidt

muligt bilagt med Kvitteringer for det sidst forløbne Aar;
c) Lejekontrakter; H) Attest om det pantsatte Løsøres Assu¬
rancesum eller gyldig Police samt 8) Kort over Ejendom¬

mens Tilliggende, forfattet af en autoriseret Landmaaler

eller Kopi af Matrikulskortet; b) Attest af en antoriseret
Landmaaler eller fra Matrikulskontoret om Arealets Stør¬

relse; i) de Pantebogsudskrifter betræffende Forpagtninger
Lejemaal og deslige vedrørende Ejendommen, som kunne

have Betydning for Pantsætningen.

6. Først naar de nævnte Oplysninger m. m. ere
komne til Stede, foranstalter Repræsentauten den til Pant

tilbudte Ejendom takseret under Iagttagelse af efterfølgende
Regler.
7.

For ethvert af Jyllands Herreder eller saadanne

større eller mindre Distrikter, som bestemmes ved Repræsen¬
tantskabets Beslutning, udnævner Bestyrelsen efter Indstil¬

ling af vedkommende Kredses Repræsentant 1 Vurderings¬
mand; endvidere udnævner Bestyrelsen 1 Vurderingsmand

for hver Sogneraadskreds, hver Handelsplads samt hver
Købstads Markjorder efter Indstilling af de derværende

Medlemmer af Foreningen, hvis Bestemmelse herom tages
paa et Møde, der ledes af Repræsentanten. Vil Bestyrelsen

ikke udnævne den, der indstilles af henholdsvis Repræsen¬
tanten eller vedkommende Medlemmer af Foreningen, udnævner
den midlertidigt en anden, som dog kun fungerer til næste

Repræsentantskabsmøde, hvor da Valget foretages af Re¬
præsentanterne i Forening med Bestyrelsen.

8. Vurderingsmændene skulle være uberygtede Mænd,
der ere i Besiddelse af den fornødne Sagkundskab, og som

derhos maa antages med Troskab og Samvittighedsfuldhed
at ville røgte det dem overdragne Hverv; de behøve ikke at
være Medlemmer af Foreningen, men de maa ikke samtidigt

Fobr.
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13. Febr. være Vurderingsmænd for nogen anden Kreditforening og

skulle have Bopæl i det paagældende Distrikt, Herred eller
Kommune. De fungere i 3 Aar, men kunne genvælges
Naar en Vurderingsmand paa Grund af slet eller forsøm¬
melig Udførelse af sit Hverv eller af andre Grunde ikk¬

anses skikket til at vedblive Bestillingen, kan Bestyrelsen af¬
skedige ham og efter at have indhentet Repræsentantens Er¬

klæring ansætte en anden for Resten af den Afgaaedet

Fnnktionstid. Ønsker en Vurderingsmand at fratræde eller
bliver vedvarende forhindret fra at udføre sit Hverv, ud¬

nævnes paa samme Maade en ny for Resten af den af
gaaedes Funktionstid.
9. Vurderingsmændene afgive til Bestyrelsen, førend

de tiltræde, en skriftlig Forsikring, hvori de erklære, at dt
som retskafne Mænd med Troskab og Samvittighedsfuldhet

ville røgte det dem betroede Hverv, nøje efterkomme de den

givne Forskrifter med Hensyn til Vurderingen af Ejendomm¬
og stedse udføre Taksationen saaledes, som de trøste sig ti

inden Retten med Ed at bekræfte, naar fordres.

10. Vurderingsmændene maa ikke vurdere Ejendomme
der tilhøre Personer, med hvem de ere beslægtede eller be¬
svogrede i op= eller nedstigende Linie eller i første eller ander
Sidelinie.

II. Bestyrelsen affatter til Brug for Vurderings

mændene Formular og Instruks, som de have at følge ved

Udførelsen og Affattelsen af deres Forretninger under Jagt
tagelse af efterfølgende Bestemmelser

12. Vurderingsmændene have at ansætte de Ejen
domme, til hvis Vurdering de kaldes, til den Værdi, d¬

efter deres Overbevisning have i Handel og Vandel. I
Forretningerne bør de fuldstændigt og nøjagtigt beskriv¬

Ejendommen med de den paahvilende Byrder og de Ind¬
tægter og Udgifter, der kunne paaregnes af den, saaledes a

det rimelige Indtægtsoverskud med Klarhed fremgaar af For

K. ang. Kreditf. f. mindre Ejend. i Jylland.
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retningen, men der behøves intet specificeret Overslag at 13. Febr.
affattes over Indtægter for sig og Udgifter for sig; derimod

skal det fornødne angives angaaende Beliggenheden, Jordens

Beskaffenhed og Kulturtilstand, Bygningernes Vedligehol¬
delsestilstand og de andre særegne Omstændigheder, der maa

have Indflydelse paa Værdien, saasom Besætningens Stør¬

relse og dens Beskaffenhed i det hele, og maa det oplyses
hvor vidt den tilstedeværende Besætning, derunder indbefattet

Redskaber og Inventarium, staar i et passende Forhold til
Ejendommens Kulturtilstand og Dyrkningsmaade.
13. Vedkommende Kredses Repræsentant sender,
saa

snart de ifølge Statuternes § 5 krævede Oplysninger ere

komne til Stede, disse tillige med Laanebegæringen til ved¬
kommende Herreds= eller Distriktsvurderingsmand, og denne,

der betragtes som Formand for Forretningens Udførelse,
forhandler da med vedkommende Steds Vurderingsmand om

Dagen og Klokkeslettet til Forretningens Afholdelse, hvorom
betimelig Underretning skriftlig meddeles Laansøgeren. Naar

ikke særlige Omstændigheder derfor ere til Hinder, hvorom
i saa Fald Underretning bliver at meddele Laansøgeren, skal
Forretningen afholdes senest 14 Dage efter, at de nødvendige

Oplysninger ere ihændekomne nævnte Formand. Er denne

forhindret fra at udføre Forretningen, maa han uopholdeligt
underrette Repræsentanten derom, og denne skal da tilstille

en af vedkommende Herreds andre Vurderingsmænd Laan¬

begæring med Bilag; denne bliver da at betragte som For¬
mand for Forretningen, som han udfører i Forening med
vedkommende Vurderingsmand. Er denne forhindret fra at

udføre Forretningen, henvender Formanden sig til en af
Nabokommunernes Vurderingsmænd og foretager Forret¬
ningen i Forening med danne.

14. Til den berammede Tid give de paagældende

Vurderigsmænd Møde paa Ejendommen, der skal vurderes,
og foretage Forretningen; denne affattes straks skriftligt paa
Trettende Hæfte.
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13. Febr¬

Stedet og indsendes snarest muligt, forsynet med Mændenes
og Laansøgerens Underskrift, tillige med de sendte Oplys¬
ninger til Repræsentanten.

15. Det paaligger Herredsvurderingsmanden eller den,
der træder i hans Sted, at føre Forretningen i Pennen, og
skal han indføre Genparter af de af ham afholdte Forret¬

ninger i en til dette Brug indrettet Protokol, hvoraf han
imod en Betaling af 50 Øre skal give Laansøgeren eller
andre, som deri have lovlig Interesse, Udskrift.

16. Det er en Pligt for Foreningens Vurderingsmænd
saa vidt muligt at holde Øje med de pantsatte Ejendomme,
og naar de erfare noget som helst, der med Hensyn til disse

kan være af Betydning for dem at erfare, da øjeblikkeligt
at gøre Indberetning derom til Bestyrelsen og Repræsen¬

tanten. Ligeledes ere Kommunevurderingsmændene pligtige
til efter Bestyrelsens eller Repræsentantens Anmodning at
foretage Eftersyn og afgive Indberetning i Anledning af
Ejerskifter, Renterestancer m. m.; de erholde for hvert

saadant Eftersyn et Vederlag af 2 Kr., der, naar Efter¬

synet sker paa Grund af Ejerskifte, udredes af Pantets
nye Ejer.

17. Vurderingsmændene erholde for hver Vurderings¬

forretning, de afholde, 2 Kr. hver, men ingen Diæter

Stedets Vurderingsmand erholder ingen Befordringsgodt¬
gørelse, undtagen naar han fungerer uden for den Kom¬

mune, i hvilken han bor, i hvilket Tilfælde han oppebærer

1 Kr. 35 Øre pr. løbende Mil, han maa rejse; derimod
erholder Herredsvurderings= eller Distriktsvurderingsmanden

for hver Vurderingsforretning, han afholder, i Befordrings¬

godtgørelse enten en bestemt Betaling for hver Taksation,

han foretager, eller ogsaa pr. lølønde Mil, i begge Tilfælde
efter en af Bestyrelsen fastsat Takst, som skal approberes af
Indenrigsministeren, og 50 Øre i Godtgørelse for Porto,
Papir m. m. Ligeledes erholder vedkommende Repræsentant
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for hver afholdt Vurderingsforretning 50 Øre for Porto, 13 Febr.

Papir m m. Ovennævnte Betalinger afholdes af det Be¬

løb, som enhver Laansøger maa erlægge ved Indsendelsen af
sin Laanbegæring.

18. Paa de Rejser, Herredsvurderingsmanden fore¬
tager til Eftersyn af Panter, naar Bestyrelsen maatte for¬

lange det, erholder han i Befordringsgodtgørelse 1 Kr. 35

Øre pr. løbende Mil og i Diæter 4 Kr. for en hel Dag og
2 Kr. for en halv (det er 6 Timer).

19. Taksationsforretningerne over jordløse Huse kunne

afholdes Aaret rundt; over Huse med Jordtilliggende kun i
Tidsrummet fra 1. April til 1. November, og de Laan¬
søgere, der ikke inden hvert Aars 1. September til Repræ¬

sentanten have indgivet deres Begæring om Optagelse i
Foreningen, kunne først vente Taksationsforretningen afholdt
i det følgende Aar. Dog kan Bestyrelsen i særlige Tilfælde
godkende, at Taksationsforretningen er afholdt uden for det
anførte Tidsrum, naar Taksationsmændene erklære, at Aars¬

tiden ikke har været til Hinder for, at de have kunnet fore¬

tage Forretningen med fornøden Paalidelighed.

20. Ejeren er pligtig at meddele Taksationsmændene
de Oplysninger om Ejendommens særlige Beskaffenhed, som
disse maatte forlange.

21. Repræsentanten har at afgive sin Erklæring over
enhver afholdt Vurderingsforretning og om, hvilket Laan han
mener at kunne anbefale. Bestyrelsen afgør derefter, om

Laan kan bevilges eller ikke, og meddeler snarest muligt den
vedkommende Underretning derom.

22. Naar Laan er bevilget, tilstiller Bestyrelsen Laan¬

søgeren den Obligation, der bliver at udstede. Laansøgeren
underskriver derefter denne Obligation i Overværelse af

tvende Vitterlighedsvidner, hvilke medunderskrive til Vitter¬
lighed, samt besørger den stemplet og tinglæst paa sin Be¬

kostning og indsender den til Bestyrelsen. Naar denne finder
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13. Febr. Obligationen i behørig Orden, og navnlig intet er at be¬

mærke ved Tinglæsningspaategningen, udbetales Laanets
Beløb til Laansøgeren eller hans befuldmægtigede tillige med
Taksationsgodtgørelsen; men for saa vidt der paa den pant¬
satte Ejendom hviler Forhæftelser, som ere til Hinder for,

at den Foreningen tilbudte Sikkerhed kan træde i Kraft,

kan Laanet først udbetales, naar de Forskrivninger, hvorved
hine Forhæftelser begrundes, indleveres til Bestyrelsen, for¬

synede med fornøden Kvittering. Ved Laanets Udbetaling
erlægger Laansøgeren 2½ pCt. af Laanets Størrelse, hvoraf
de to Femtedele tilfalde Foreningens Administrationsfond
og de tre Femtedele dens Reservefond, samt Betalingen for

ældre Behæftelsers Udslettelse af Pantebogen og Portoud¬
gifter, men i øvrigt erlægges ingen Betaling til Foreningens
Kasse, dens Bestyrelse, Embedsmænd eller Repræsentanter.
Kapitel 3.

Om Medlemmernes Forpligtelser og Ret¬
tigheder.

23. Laan tilstaas af Foreningen med ikke under 50
Kr. og ikke over 3,000 Kr. i Summer, der ere delelige med

50. Enhver, der erholder Laan af Foreningen, er pligtig

at modtage samme i de af Foreningen udstedte Obligationer
efter disses paalydende Beløb, men naar en Laansøger fordrer

det, er Bestyrelsen pligtig til uden Godtgørelse, men imod

Erstatning af udlagte Omkostninger, at besørge Obligationerne

omsatte i rede Penge. Foreningen er for øvrigt berettiget
til at udbetale Laanene med rede Penge.

Rentegodtgørelse for Tiden fra den 11te i Termins¬
maaneden, hvori Medlemmer indtræde, og til den paaføl¬

gende 1. Januar eller 1. Juli, fra hvilke Tidspunkter de i
Anledning af Laanet udstedte Kasseobligationer forrentes,
gives ikke.
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24. De af Foreningen tilstaaede Laan ere nopsigelige13
fra Foreningens Side, saa længe vedkommende Medlem i
enhver Henseende nøjagtigt opfylder de indgaaede For¬

pligtelser; men skulde han lade Pantet forfalde saaledes, at

det ikke længere afgiver statutmæssig Sikkerhed, eller undlade
at holde Bygningerne og Løsøret assureret imod Ildsvaade
eller paadrage Pantet Restancer af Skatter, Afgifter, Præ¬

stationer eller med Hensyn til Behæftelser, som ere priori¬

terede i Ejendommen forud for Foreningens Fordring, er

Bestyrelsen berettiget til at anse den tilbageværende Rest af
Laanet for straks forfalden til Udbetaling uden Opsigelse og
at skride til Ejendommens Realisation.

25. Ethvert Medlem er pligtigt at tilstede Bestyrelsen,

Repræsentanten eller dem, som af disse dertil bemyndiges
Adgang til paa enhver Tid at undersøge den pantsatte Ejen¬

doms Tilstand og at meddele de Oplysninger, som i saa
Henseende maatte forlanges.
26. Foreningens Medlemmer betale 4½ pCt. aarligt

af den oprindelige Gæld, indtil den er aldeles indfriet, hvilke

4½ pCt. erlægges den 11. Juni og 11. December, hver
Gang med det halve eller 2'½ pCt. Heraf tilfalder Ad¬

ministrationsfonden ⅓ pCt. og Reservefonden 1o pCt.,
af deu tilbageblevne Del beregnes som Rente af den til

enhver Tid skyldige Kapital 1½½ pCt., og Resten afskrives
som Afdrag paa Gælden. Denne vil saaledes i Løbet af
høist 45 Aar være afbetalt; dog skulle de før 11. December

1888 indtraadte Medlemmer vedblive at indbetale 5½ pCt.
aarligt af deres oprindelige Laan, indtil Omkostningerne

ved den den 1. Juli 1889 foretagne Konvertering af For¬

eningens Kasseobligationer ere dækkede. Indtil dette er
sket, afdrages hvert Aar de samme Beløb, som vilde

have været at afdrage, hvis Konverteringen ikke havde
fundet Sted.

27

Febr.

1891.

30

K. ang. Kreditf. f. mindre Ejend. i Jylland.

——

13. Febr.

Tidspunktet for Nedsættelsen bekendtgøres af Bestyrelsen
inden vedkommende Terminsmaaneds Begyndelse.
De i Foreningen før 11. December 1888 indtraadte

Medlemmer, som helt eller delvis udtræde af Foreningen,
forinden Konverteringsomkostningerne ere dækkede, ville have

at erlægge den paa dem faldne Del deraf, der beregnes som
om Restbeløbet skulde dækkes i Udtrædelsesterminen.

Fremdeles er ethvert Medlem pligtigt til at tilsvare de

yderligere Bidrag, som ifølge Repræsentantskabets Beslutning
maa afkræves dem for at dække det Underskud, som For¬
eningen maatte faa.

27. Ovennævnte halvaarlige Ydelse 2'½ pCt. erlægges

første Gang den 11. Juni eller 11. Deceuber, der følger
efter Laanets Stiftelse. Ethvert Medlem af Foreningen, der
ikke inden henholdsvis 1. August eller 1. Februar har be¬
talt den i den nærmest foregaaende Termin forfaldne halv¬

aarlige Ydelse, skal, hvis Udlæg ikke straks finder Sted, er¬
lægge en Bøde af ⅓pCt. af Hovedstolens Beløb, der tilfalder

Foreningens Administrationsfond, naar Eftersyn i Henhold
til Statuterne er foretaget enten af Repræsentanten eller
Kommunevurderingsmanden.

Berigtiges Renterestancen og Bøden ikke straks, maa

vedkommende Medlem vente, at Bestyrelsen uden Henstand

vil lade den pantsatte Ejendom realisere til Dækning af

saavel Kapital som Renter og øvrige Bidrag efter foregaaende

Paragraf, samt skadesløse Omkostninger i Henhold til den
udstedte Forskrivning.

28. De Bidrag, som Medlemmerne efter det fore¬

gaaende have at erlægge, betales med Landets Penge paa

Foreningens Kontor eller, hvor i Jylland Bestyrelsen derhos
maatte bestemme.

29. Ethvert Medlem er i øvrigt pligtigt at underkaste

sig disse Statutters Bestemmelser og de Forandringer, som
de paa statutmæssig Maade maatte undergaa, om hvilken
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Forpligtelse den fornødne Bestemmelse skal udtrykkeligt op¬ 13. Febr.
tages i den til Foreningen udstedte Obligation.
30. For ethvert Medlem holdes i Foreningens Bøger
en særlig Konto, som til enhver Tid maa udvise dets Mel¬

lemværende med Foreningen. Den Kvittering, som med¬

deles ethvert Medlem for Renter, Kapitalafdrag og øvrige
Bidrag i hver af de foranførte Indbetalingsterminer, skal
specificere de indbetalte Beløb og tillige nøjagtigt oplyse
Størrelsen af det Restbeløb, somMedlemmet efter sin Konto

i Foreningens Bøger er denne skyldigt.
31. Ethvert Medlem kan med den i den følgende

Paragraf nævnte Begrænsning frigøre sig for sine For¬
pligtelser til Foreningen og saaledes udtræde af samme,
naar han til Foreningen i en af de ovennævnte Terminer

indbetaler saavel den af ham laante Kapital med Renter
som andre Bidrag, han ifølge Statutterne og den ham paa¬

hvilende solidariske Forpligtelse maatte have at erlægge. For

saa vidt Indbetalingen af hans Kapitalgæld sker med de af
Foreningen udstedte Obligationer efter disses paalydende

Værdi, kan samme foregaa uden Opsigelse; men indbetales
Kapitalgælden med rede Penge, kan Bestyrelsen fordre 9

Maaneders Opsigelse. Ethvert Medlem kan ogsaa gøre
ekstraordinære Afdrag paa sin Gæld i en af de ovennævnte
Terminer, dog ikke med mindre Summer ad Gangen end

50 Kr. Saadanne Afdrag kunne erlægges uden Opsigelse,
naar Betalingen sker med de af Foreningen udstedte Obli¬

gationer efter disses paalydende Værdi; men erlægges Be¬
talingen med rede Penge, kan Bestyrelsen fordre 9 Maa¬
neders Opsigelse. Naar et Medlem frivilligt gør Afdrag
paa sin Gæld eller helt udbetaler denne, har han til Re¬

servefonden at erlægge en Kendelse af ⅓ pCt. af den fri¬

villigt gjorte Indbetaling, og tilfalder det af ham gjorte
Indskud Foreningens Fond, naar han helt ndtræder.
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13. Febr.

32. Naar et Medlem udtræder af Foreningen, op¬

gøres hans Mellemværende med denne i Henhold til den
for ham førte Konto; men der meddeles ham ikke Til¬
staaelse for Ophøret af den ham paahvilende solidariske

Forpligtelse, førend det løbende Aars Regnskab er aflagt og
decideret.

33. Naar et Medlem ønsker, at en Del af den af

ham pantsatte Ejendom fritages for Behæftelsen til For¬
eningen, kan saadant ske efter Bestyrelsens Afgørelse enten

derved, at han indbetaler til Foreningen en saa stor Del af

den skyldige Kapital, som den Del af Ejendommen,
der skal frigøres for Behæftelsen, skønnes at udgøre af den
hele pantsatte Ejendom, eller — saafremt hin Del af Ejen¬

dommen overgaar til en ny Ejer, — ved, at denne ind¬

træder i Foreningen som Interessent for det Beløb, der af
Gældens daværende Størrelse skønnes at maatte falde paa

denne Del af Ejendommen. Den nye Ejers halvaarlige

Bidrag bestemmes selvfølgeligt i Forhold til den oprindelige

Gæld. Ingen kan imidlertid saaledes optages som Medlem
i Foreningen for et mindre Beløb end 50 Kr. og kun, for
saa vidt der i øvrigt intet findes at erindre imod hans

Optagelse. I saadanne Tilfælde kan Bestyrelsen fordre en
ny Taksationsforretning paa Laantagerens Bekostning af¬
holdt over de paagældende Ejendomme.

34. Naar et Laan ønskes forøget, maa der forholdes
som med et nyt Laans Meddelelse.

35. I Tilfælde af, at den til Pant stillede Ejendom

sælges, kan Køberen indtræde ganske i Sælgerens Forhold
til Foreningen imod ny Obligations Udstedelse, dog paa
Betingelse af, at den pantsatte Ejendom for Køberens Reg¬

ning underkastes Eftersyn af Kommunevurderingsmanden,

og, om Bestyrelsen forlanger det, undergives ny Taksation
og derefter befindes at yde statutmæssig Sikkerhed, samt at
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der i øvrigt intet findes at erindre mod Køberens Optagelse 13. Febr.

i Foreningen. Den, der ved Købekontrakt eller Skøde

sælger en til Foreningen pantsat Ejendom eller en Del
deraf, skal inden tre Maaneder efter Overdragelses=Doku¬

mentets Oprettelse gøre Anmeldelse derom til Bestyrelsen.
Undlader han dette, skal han, for saa vidt Bestyrelsen maatte

fordre det, erlægge en Bøde af ⅓ pCt. af Hovedstolens
Beløb. Bestyrelsen kan fritage den nye Ejer for at udstede

en ny Obligation til Foreningen, naar han indsender skrift¬
lig Erklæring fra Obligationens Udsteder om, at denne ikke

har noget imod vedblivende at hæfte personligt for Laanet,
og den nye Ejer ogsaa ved et særskilt Dokument paatager

sig det personlige Ansvar for Laanet.
Undlader den nye Ejer paa Bestyrelsens Opfordring

enten at udstede ny Obligation eller paa den anførte
Maade at paatage sig det personlige Ansvar, medfører dette,
at Laanet er forfaldent til Betaling straks uden videre

Opsigelse.
Kapitel 4.

On Foreningens Fonds og Obligationer.

36. Foreningens Amortisationsfond bestaar af de af
dens Medlemmer erlagte Renter af modtagne Laan og af
Afdragene paa disse Laan. Samtlige disse Midler skulle

anvendes til Forrentning og Judfrielse af de af Foreningen
udstedte Obligationer.

37. Foreningens Administrationsfond bestaar 1) af
den Understøttelse, der af Statskassen er ydet Foreningen

en Gang for alle til dens første Indretning, 2) af den
aarlige Ydelse af 315 pCt. af Medlemmernes oprindelige
Gæld (§ 26), 3) af to Femtedele af det Bidrag, Medlem¬
merne en Gang for alle erlægge ved deres Indtrædelse i
Foreningen (8 22), 4) af de Bøder, Interessenterne erlægge.
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13. Febr. Det er Fondens Bestemmelse at afholde Foreningens Ad¬
ministrationsudgifter.

Foreningens Reservefond bestaar 1) af den aarlige

Ydelse af ⅓ pCt. af Medlemmernes oprindelige Gæld (8
26), 2) af tre Femtedele af det Bidrag, Medlemmerne er¬

lægge ved deres Indtrædelse i Foreningen (§ 22), 3) af de
ikke hævede Rente= og Kapitalbeløb, 4) af Renter af de

Effekter, Fonden maatte være i Besiddelse af, og 5) af al
anden tilfældig Indtægt. Det er denne Fonds Bestem¬

melse at dække de Tab, som Foreningen ved sine Medlem¬
mer eller paa anden Maade maatte lide, samt at yde Ad¬

ministrations= og Amortisationsfonden de fornødne Tilskud.
Naar Fondens Beholdning overstiger 5 pCt. af den For¬

eningen paahvilende Gæld, kan det ved Repræsentantskabets
Beslutning bestemmes, hvorledes dette Beløb kan komme
Medlemmerne til Gode.

38. Naar et Pant maa overtages af Foreningen,

og det ikke inden 12 Uger efter, Overtagelsen, er
solgt, skal der i den første halvaarlige Termin, der ind¬
træffer efter 12 Ugers Forløb efter Overtagelsen, inddrages

og annulleres et Beløb af de af Foreningen udstedte Obli¬

gationer, der svarer til en Tredjedel af den paa Pantet

hvilende Gæld til Foreningen, og i hver af de to første

derpaa følgende halvaarlige Terminer et lignende Beløb.
Pantet skal stilles til offentlig Auktion inden Udløbet af et
Aar efter Overtagelsen; for saa vidt det ikke sælges, kan
det for Fremtiden kun opføres i Foreningens Bøger med

et Beløb, som ikke overstiger det højeste ved Auktionen
gjorte Bud. Det er for øvrigt en Selvfølge, at det aarlige

Regnskab bør indeholde en særlig for hvert af de saaledes
overtagne Panter opgjort Status, saavel for dem, der ved

Regnskabsaarets Udløb endnu ere i Foreningens Besiddelse,
som for dem, der i Aarets Løb ere afhændede. Bestyrelsens
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aarlige Beretning til Repræsentantskabet maa da, naar det 13. Pebr.

maatte være nødvendigt, meddele yderligere Oplysninger til
at tydeliggøre bemeldte Status. Ved det aarlige Regnskabs

Indsendelse bliver det at meddele Indenrigsministeren, for saa

vidt der i saadan Anledning er foretaget noget paa Gene¬
ralforsamlingen. Af den Del af det tidligere Laan, for

hvilken, som foranført, ikke annulleres Kasseobligationer,
bliver der i saadanne Tilfælde at erlægge statutmæssige
Renter og Afdrag, som om saadanne endnu indestod i den

overtagne Ejendom, og vil det da paahvile Reservefonden
at udrede den Del af bemeldte Afdrag og Renter, som

Ejendommens Indtægter ikke maatte tilstrække at bestride.

39. De af Foreningen udstedte Obligationer affattes
efter den af Repræsentantskabet vedtagne Formular med

saavel dansk som tysk Tekst og underskrives af Bestyrelsen.

De udfærdiges i Summer paa 2,000, 500, 400, 200 og
50 Kr., hver af disse Størrelser med sit særlige Litra, og

hver Obligation forsyues med Løbenummer. Obligationerne
lyde paa Ihændehaveren, men kunne noteres paa Navn hos

Foreningen. I Obligationerne anføres saavel den aarlige
Rente af 3½ pCt., der oppebæres af samme og garanteres

af Staten, som hvorledes der efter Statutterne forholdes

med Indfrielsen. Med Obligationerne udleveres Talons

med Renteanvisninger for mindst 20 Aar, og naar den
sidste af disse er forfalden og indleveret, eller naar Ind¬
kaldelse af Renteanvisninger maatte finde Sted, erholdes

ny Talon med Renteanvisninger imod den ældre Talons
Aflevering.

40. Renten udbetales hver 1. Juli og 2. Januar

med Halvdelen af dens aarlige Beløb mod Aflevering af
den tilsvarende Renteanvisning. Udbetalingerne ske paa

Foreningens Kontor i Kjøbenhavn, men Bestyrelsen kan
ogsaa foranstalte, at de, om fornødent gøres, foregaa i

andre af de større Købstæder her i Landet, saavel som paa
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13. Febr. en eller flere af Udlandets større Handelspladser. Naar

Renteudbetalingen sker udenfdr Foreningens Kontor, vil det
senest 14 Dage før Forfaldstiden blive bekendtgjort i den til

offentlige Bekendtgørelser for hele Landet antoriserede Avis.
Af de Rentebeløb, der ikke hæves til Forfaldstid, svares
ingen Rente.

41. De af Foreningen udstedte Obligationer kunne
ikke opsiges af Ejeren, men i enhver af de to halvaarlige
Terminer 11. Juni og 11. December skal den Amortisa¬
tionsfonden tilhørende Beholdning, efter at de skyldige
Renter af Obligationerne ere fradragne, anvendes til Ind¬

løsning af de af Foreningen udstedte Obligationer efter
Lodtrækning under Kontrol af Notarius publicus. Lod¬

trækningen skal foretages saa betimeligt, at de udtrukne

Numere 6 Maaneder før Udbetalingsterminen kunne be¬

kendtgøres og dermed de paagældende Obligationer ind¬
kaldes i den til offentlige Bekendtgørelser for hele Landet
antoriserede Avis.

42. Paa foranførte Maade og med foranførte Varsel
kan Foreningen til enhver Termin opsige enten samtlige
udstedte Obligationer eller en Del deraf. Efter den Termin

i hvilken en Obligation forfalder til Udbetaling, svares ingen
Rente af samme.

43. De til Udbetaling forfaldne Kapital= og Rente¬

beløb, der ikke hæves inden 20 Aar efter Forfaldstiden,
hjemfalde til Foreningens Reservefond. Med Hensyn til

Mortifikationen af borteblevne Obligationer og Rentean¬
visninger forholdes efter den almindelige Lovgivnings Be¬
stemmelser.

44. De ifølge Lodtrækningen indfriede eller ved Ind¬

betalinger af Laan benyttede Obligationer maa ingen Sinde

igen sættes i Omløb, men skulle tilligemed Talons og
Renteanvisninger straks paa en saadan Maade annulleres,

at de derved gøres ugyldige, og henlægges i Foreningens
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Kasse, indtil de ved Regnskabsaarets Slutning tillige med 13. Febr.
de i dette indløste Renteanvisninger opbrændes af Notarius

publicus, hvis Aktsbeskrivelse af Opbrændingen forevises
Revisorerne.

45. Der maa til ingen Tid cirkulere et større Beløb

af Gældsforskrivninger imod Foreningen end det Beløb,
som Foreningen ejer af de af dens Medlemmer udstedte

Panteobligationer. Saafremt Foreningen lider noget Tab

hos noget Medlem, bliver dette, for saa vidt det ikke kan
dækkes af Reservefondens Beholdning, at fordele paa de

øvrige Medlemmer i det Forhold, hvori de ere lodtagne i
Foreningen, og disse ere da pligtige til inden for Græn¬

serne af den dem efter disse Statutter paahvilende solidariske

Forpligtelse at indbetale det dem paalignede Bidrag til For¬
eningen i dennes Kasse senest 3 Maaneder efter at Be¬

styrelsen derom har udstedt offentlig Bekendtgørelse.
46. Saasnart Statskassen i Kraft af den ved Loven

af 28. Maj 1880 tilsagte Rentegaranti har maattet yde
Tilskud til Kreditorernes Fyldestgørelse, har Bestyrelsen uop¬
holdeligt at træffe Foranstaltning til Beløbets Dækning ved

Udskrivning hos Interessenterne i Henhold til det disse paa¬
hvilende solidariske Ansvar.
Kapitel 5.

Om Foreningens Bestyrelse.

47. Den øverste besluttende Myndighed i alle For¬

eningens Anliggender er hos Generalforsamlingen, der be¬
staar af Foreningens Medlemmer og Repræsentanter. Under
Ansvar til Generalforsamlingen bestyres Foreningens An¬

liggender af en Bestyrelse og et Repræsentantskab i Over¬
ensstemmelse med de efterfølgende Regler.

48. Bestyrelsen bestaar af en Formand, en admini¬

strerende Direktør og 3 Meddirektører, hvilke vælges af Re¬
præsentanterne, dog at Formandens Valg altid maa stad¬
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fæstes af Indenrigsministeren; forkastes Valget, skal en ny
Formand vælges, som paany maa søge Stadfæstelse, og
saa fremdeles. Bestyrelsens Medlemmer vælges for et
Tidsrum af 5 Aar, saaledes at det af disse, der har

fungeret i 5 Aar, afgaar. Bestyrelsesmedlemmerne tiltræde

deres Stilling med det nye Regnskabsaars Begyndelse, efter
at de ere valgte. Naar et Bestyrelsesmedlem afgaar ved

Døden eller paa anden Maade har Forfald, kan Repræ¬

sentantskabets Formand konstituere en midlertidigt til indtil
næste Repræsentantskabsmøde at fungere i hans Sted; for

saa vidt angaar Formanden og den administrerende Direk¬
tør, skal Indenrigsministeren stadfæste Konstitutionen. Be¬

styrelsens Sæde skal være i Aalborg, men Forandring heri

kan gøres efter Bestyrelsens Indstilling af Repræsentant¬
skabet. Naar Bestyrelsens Sæde forandres, sker Indberet¬

ning derom til Indenrigsministeren, og Forandringen be¬
kendtgøres paa samme Maade som for den ordinære Gene¬

ralforsamling bestemt
49. Den administrerende Direktør forestaar Forenin¬

gens daglige Forretninger og besørger navnlig Korrespon¬
dancen samt har overhovedet det nærmere Tilsyn med den

hele Forretningsførelse.
50. Alle Begæringer om Laan af Foreningen samt de

i §§ 33 og 35 omhandlede Anliggender afgøres af Be¬
styrelsen. Afgørelsen, der, for saa vidt angaar Laanets
Størrelse, er endelig, træffes ved Stemmeflerhed. Be¬
styrelsen udfærdiger og underskriver paa Foreningens Vegne

dennes Kasseobligationer. Den drager Omsorg for, at de

bevilgede Laan komme Laansøgeren i Hænde enten i Obliga¬
tioner eller i rede Penge. Den paaser, at Medlemmernes

Renter og øvrige Bidrag til Foreningen indkomme i rette
Tid. Den fører Tilsyn med Panternes Vedligeholdelse, saa

ofte den anser det nødvendigt. Den tager Beslutning om,
naar et bevilget Laan i Medhold af disse Statuter skal op¬
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mer, som paadrage sig Restancer til Foreningen, eller som
tilsidesætte Statutternes Bestemmelser. Den besørger Ren¬

terne af Foreningens Obligationer udbetalte i rette For¬

faldstid og drager Omsorg for, at de efter Lodtrækningen

forfaldne Obligationer indfries. Den drager Omsorg for,
at den tilstedeværende Kassebeholdning gøres frugtbringende
enten ved Opkøb af Foreningens Obligationer eller paa

anden betryggende Maade. I det hele taget har Be¬
styrelsen at besørge alle løbende Forretningssager og at vare¬
tage Foreningens Anliggender paa bedste Maade overens¬

stemmende med Statutterne og en af Repræsentantskabet
efter Bestyrelsens Indstilling vedtagen Forretningsorden.

51. Bestyrelsen antager den fornødne Medhjælp til

Besørgelsen af Kassererforretningerne og Bogholderiet m. m.

Det fast ansatte Kontorpersonales Løn fastsættes af Repræ¬
sentantskabet efter Bestyrelsens Forslag.

52. Foreningens Regnskabsaar regnes fra 1. April til
31. Marts. For hvert Kvartal forfattes særlige Ekstrakter

over de foregaaede Ind= og Udbetalinger. Det aarlige
Regnskab opgøres inden paafølgende 15. Juni, og Regn¬

skabsekstrakten opgøres inden 3 Uger efter hvert Kvartals
Udløb.

53. Bestyrelsen foranstalter det aarlige Regnskab i

revideret Stand fremlagt for Repræsentantskabet og Ge¬

neralforsamlingen samt offentliggjort og beførger saavel

dette som Kvartalsekstrakterne indsendte til Indenrigsmi¬
nisteren.

54. Foreningens Repræsentantskab bestaar af en For¬

mand, der ikke behøver at være Repræsentant for nogen
Kreds, samt af i det mindste een Repræsentant for hvert af
Jyllands Amter. Repræsentanterne behøve ikke at være

Medlemmer af Foreningen. Naar Medlemmernes Antal

eller de lokale Forhold i noget Amt gøre saadant tilraadeligt,
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13. Febr. kan det samlede Repræsentantskab dele Amtet i flere Re¬

præsentantskabskredse. I hver Repræsentantskabskreds ud¬
nævnes desuden en Suppleant. Repræsentanternes For¬

mand vælges paa tre Aar af den ordinære Generalfor¬
samling. Valg af Repræsentanter og Suppleanter foretages

af de i den paagældende Kreds bosiddende Medlemmer.

Repræsentanter og Suppleanter fungere i tre Aar, og en
Tredjedel afgaar hvert Aar. Valget ledes af Repræsentant¬
skabets Formand. Til Valgets Gyldighed fordres over Halv¬
delen af de afgivne Stemmer.

Repræsentantskabets Formand og Repræsentanterne til¬
træde deres Stilling med det nye Regnskabsaars Begyndelse,
efter at de ere valgte.

55. Repræsentanterne forsamles i det mindste en Gang
aarligt paa det Sted, som af Bestyrelsen og Repræsentanterne

ved Stemmeflerhed bestemmes. For at de kunne tage gyldig

Beslutning, fordres, at Halvdelen af Repræsentanterne ere
til Stede, og at over Halvdelen af de tilstedeværende ere

enige i Beslutningen. Til Gyldigheden af de Valg, som i
Repræsentantskabsmøderne ere at foretage, fordres ligeledes
over Halvdelen af de afgivne Stemmer. Det aarlige Re¬

præsentantskabsmøde afholdes i September Maaned. Re¬

præsentantskabets Formand leder Forhandlingerne i Møderne.
Repræsentantskabets Møder ere offentlige; dog kunne to
Trediedele af de tilstedeværende Repræsentanter beslutte at
afholde Mødet for lukkede Døre.

56. I det aarlige Repræsentantskabsmøde aflægger Be¬
styrelsen Beretning om Foreningens Virksomhed i det forløbne
Regnskabsaar samt fremlægger Regnskabet med Revisorernes

Bemærkninger og Besvarelse herpaa samt Afskrifter af de i det
forløbne Regnskabsaar og senere afgivne Kvartalsekstrakter.

Repræsentantskabet giver Decision paa Regnskabet, hvorefter
dette med Revisionens Bemærkninger og Repræseutantskabets

Decision tilstilles Indenrigsministeriet, der deciderer Regn¬

skabet for sit Vedkommende og meddeler Bestyrelsen Kvit¬
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tering for rigtig Regnskabsaflæggelse. Der foretages derefter 13. Fobr.
de Valg, som Repræsentantskabet har at udføre, samt for¬
handles og afgøres de Spørgsmaal, som enten af Bestyrel¬

sen eller nogen af Repræsentanterne eller af Foreningens

Medlemmer ere fremsatte. De Begæringer om Optagelse i
Foreningen, som af Bestyrelsen maatte være afslaaede, skulle

paa vedkommendes Forlangende af Bestyrelsen forelægges
det samlede Repræsentantskab til Afgørelse under eventuel
Appel til Generalforsamlingen.

57. Ekstraordinære Repræsentantskabsmøder afholdes,
naar enten Repræsentantskabets Formand eller Bestyrelsen

finder Anledning til at forlange indkaldt saadanne eller

mindst en Tredjedel af Repræsentanterne forlanger det.
58. Repræsentantskabets Formand foranstalter Tiden

og Stedet til Repræsentantskabsmøderne bekendtgjorte med

mindst 14 Dages Varsel, men ekstraordinære Repræsen¬

tantskabsmøder kuune dog i paatrængende Tilfælde indkaldes

med 8 Dages Varsel. Formanden bør senest 8 Dage før
et Mødes Afholdelse meddele enhver Repræsentant særlig

Underretning derom med kort Angivelse af de Sager, som

ville komme under Forhandling.
59. De Sager, som noget Medlem ønsker forelagte i
Repræsentantskabsmødet, maa inden 14 Dage før Mødets
Afholdelse være anmeldte for Formanden. I de ekstra¬

ordinære Repræsentantskabsmøder kunne kun de Sager, der

have foranlediget Mødets Afholdelse, komme under Afgørelse.

Undtagelser fra diss Bestemmelser kunne dog ske med Sam¬
tykke af ⅓ af de tidtedeværende stemmeberettigede.
60. Repræsentantskabet har at tage Beslutning om

Planen for Foreningens Virksomhed og i det hele at vare¬
tage Foreningens Tarv paa bedste Maade samt at paase, at

Foreningens Statutter overholdes. Det er berettiget til at
suspendere Bestyrelsens Medlemmer og den valgte Revisor,
men til en saadan Beslutnings Gyldighed udfordres, at to

Tredjedele af Repræsentanterne have været til Stede, og at
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13. Febr. over Halvdelen af de tilstedeværende Repræsentanter har

været enig i Beslutningen, samt at Beslutningen, for saa
vidt den angaar Bestyrelsens Formand, stadfæstes af Inden¬
rigsministeren.
61. Bestyrelsens Medlemmer deltage i Repræsentant¬

skabsmøderne og have Stemme ved Afgørelsen lige med
Repræsentanterne undtagen i de Sager, hvor der er Spørgs¬

maal om Ansvar for Forretningsførelsen eller Valg af Di¬
rektør og Revisor.En Repræsentant og et Bestyrelses¬

medlem er ikke stemmeberettiget i de Sager, der vedrøre deres

egne Interesser. I Tilfælde af Stemmelighed gør Repræ¬
sentantskabets Formands Stemme Udslaget.
62. Inden en Maaned, efter at det aarlige Regn¬

skabsmøde er afholdt, skulle Repræsentanterne hver i sin

Kreds med mindst 8 Dages Varsel ved Bekeudtgørelse i en
af Amtets Aviser indkalde de i Kredsen boende Medlemmer

af Fereningen til Møder paa belejlige Steder, i Reglen et
Møde for hvert to Herreder. Paa disse Møder skulle Re¬

præsentanterne fremlægge den af Bestyrelsen meddelte Be¬

retning om Foreningens Virksomhed i det forløbne Aar og
det offentliggjorte Regnskab samt en Ekstrakt af, hvad der

er vedtaget paa det aarlige Repræsentantskabsmøde.
63. Repræsentanterne have at være opmærksomme paa,
om de til Foreningen pantsatte Ejendomme tabe i Værdi,

og ere pligtige at gøre Indberetning til Bestyrelsen, naar
de formene, at en til Foreningen pantsat Ejendom ikke

holdes i tilbørlig Stand. De ere ogsaa Bligtige at meddele

Bestyrelsen de Erklæringer og Oplysninger, som denne for¬
langer. Bestyrelsen har senest inden henholdsvis hvert Aars

1. Februar og 1. August at afgive til vedkommende Re¬
præsentant en Liste over de i dennes Kreds værende Med¬
lemmer, der staa til Restance med deres halvaarlige Ydelser,

og skal, for saa vidt ikke allerede Bestyrelsen har fundet det

nødvendigt at foretage retslige Skridt til vedkommende Pants
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Realisation, Repræsentanten, enten selv eller ved Kommune= 13. Febr.

vurderingsmanden, snarest muligt foretage et Eftersyn af de
paagældende Panter og indsende Betænkning om disse til
Bestyrelsen, hvorefter denne tager Bestemmelse om, hvad

der videre skal foretages. Repræsentanten eller under
dennes Forfald Suppleanten skal derhos i det mindste hvert
femte Aar besigtige de til Foreningen pantsatte Ejendomme,

saaledes at ca. en Femtedel af disse efter Omgang aarligt
besigtiges.
64. Af Indeurigsministeren udnævnes den ene af Re¬
visorerne, af Repræsentantskabet den anden. Reglementet
for Revisionen fastsættes af Indenrigsministeren. Revi¬

sorerne gennemgaa det aarlige Regnskab og efterse den ifølge

samme tilstedeværende Beholdning saavel af Aktiver som
Penge og have navnlig at bevidne, at de indfriede Obliga¬

tioner og Renteanvisninger ere blevne annullerede og ap¬
brændte overensstemmende med Statutternes Forskrifter.

Revisorernes Bemærkninger skulle være Bestyrelsen tilstillede
inden hvert Aars 25. August; Bestyrelsens Besvarelser her¬
paa afgives inden 8 Dage efter Udsættelsernes Modtagelse;

Revisorerne maa dernæst inden 8 Dage erklære, om de finde

Bestyrelsens Besvarelse fyldestgørende eller ikke, og afgive et
Forslag til Repræsentantskabet, om Regnskabet kan af samme

kvitteres, eller om Ansvar er at paalægge nogen. I øvrigt
kan, Repræsentantskabets Formand i Forening med Be¬
styrelsen, naar det af Revisionen begæres, ansætte fornøden

Medhjælp ved denne, dog at, om Revisionen ikke føler sig
tilfredsstillet ved den ansatte Medhjælp, Afgørelsen er hos
Indenrigsministeren.

65. Den af Repræsentantskabet valgte Revisor fungerer

i to Aar. For ham vælges en Suppleant. Skulde i
Aarets-Løb saavel den valgte Revisor som Suppleanten faa

Forfald, forinden Regnskabet er revideret, kan Repræsentant¬
skabets Formand beskikke en duelig Mand til at deltage i

1891.

13. Febr

44

K. ang Kreditf. f. mindre Ejend. i Jylland.

Revisionen, indtil det aarlige Repræsentantskabsmøde af¬

holdes. Revisionen har Adgang til paa Foreningens Møder
at udtale sig om dens Anliggender, men den har ikke
Stemmeret.

66. Der skal aarligt afholdes en Generalforsamling af
Foreningens Medlemmer, hvilken bør afholdes saa vidt

muligt umiddelbart efter det aarlige Repræsentantskabsmøde
paa samme Sted som dette. Derhos kan saavel Bestyrelsen

som en Tredjedel af Repræsentanterne eller mindst 100

Medlemmer forlange en ekstraordinær Generalforfamling
afholdt. Naar der skal afholdes Generalforsamling, be¬

stemmer Repræsentantskabets Formand Tiden dertil og be¬
kendtgør dette med mindst 14 Dages Varsel i de lokale
Blade efter Bestyrelsens Bestemmelse, hvilken Bekendtgørelse

da maa indeholde en kort Angivelse af de Sager, som skulle
forhandles. Ekstraordinære Generalforsamlinger afholdes paa

det Sted, hvor Foreningens Bestyrelse og Repræsentant¬
skabets Formand finde det belejligt.

67. Paa den aarlige Generalforsamling fremlægges
den Repræsentantskabet af Bestyrelsen meddelte Beretning
om Foreningens Virksomhed i det forløbne Aar saavel som

Regnskabet med Revisionens Bemærkninger og Besvarelse.
Der tages derhos Bestemmelse om de Besværinger, som

maatte være indgivne om, at der enten af Bestyrelsen eller

af det samlede Repræsentantskab er nægtet nogen Optagelse
i Foreningen, samt om de øvrige Sager, som maatte fore¬
ligge.I Tilfælde af, at der er Spørgsmaal om For¬

andringer i disse Statutter, saavel som naar Repræsentant¬

skabet har suspenderet nogen af Repræsentanterne, Bestyrelses¬
medlemmerne eller den valgte Revisor, og den paagældende

forlanger det, eller naar Bestyrelsen tror at burde vægre sig

ved at udføre nogen af Repræsentantskabet tagen Beslutuing,
uden at Repræsentantskabet, naar saadan Vægring er frem¬
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sat, vil forandre sin Beslutning, skal Sagen forelægges en 13. Febr.

Generalsorsamling til Afgørelfe.

68. Ethvert Medlem af Foreniugen og enhver Re¬
præsentant i denne er berettiget til at møde paa General¬
forsamlingen og afgive Stemme. Bestyrelsens Medlemmer

have Adgang men ikke Stemmeret; denne kan kun udøves
af de paa Generalforsamlingen tilstedeværende Repræsentanter

og af de Medlemmer, som godtgøre deres Ret ved at fore¬
vise Kvittering for, at forfaldne Ydelser til Foreningen ere

betalte. Til at fatte Beslutning udfordres, at i det mindste
30 stemmeberettigede have været til Stede paa Generalfor¬

samlingen Er dette ikke Tilfældet, berammes en ny Gene¬
ralforsamling med mindst 14 Dages Varsel til Afholdelse

paa det Sted, hvor Foreningen har sit Sæde, hvorom Be¬

kendtgørelse under Paaberaabelse af nærværende Paragraf
sker paa den i § 66 fastsatte Maade, og denne Generalfor¬

samling er da berettiget til at tage Beslutning uden Hensyn
til, hvor mange Medlemmer der ere til Stede. Enhver Be¬

slutning af Generalforsamlingen maa for at være gyldig
være billiget af over Halvdelen af de afgivne Stemmer.
69. Ved alle Omvalg kunne de fratrædende genvælges.
Naar nogen fratræder sin Bestilling uden for sin Tur,
fungerer den, der vælges i hans Sted, kun i det Tidsrum,

der er tilbage, indtil den fratraadte efter Tur skulde være
fratraadt.

70. Formanden for Bestyrelsen erholder i aarlig Løn

1,000 Kr., den administrerende Direktør 5,000 Kr., og hver
af de tre andre Bestyrelsesmedlemmer 500 Kr.

71. Repræsentanterne lønnes hver med 200 Kr. aarligt
samt erholde 1 Kr. for hver Vurdering, der afholdes i ved¬

kommendes Kreds i Anledning af ansøgte Laan. Revisorerne

lønnes hver med 1,000 Kr. aarligt. Naar Suppleanten

fungerer, oppebærer han i sin Funktionstid det Vederlag,
som er tillagt den, i hvis Sted han fungerer.
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72. Naar Bestyrelsesmedlemmer, Repræsentanter, her

under Repræsentantskabets Formand, og Revisorer foretage

Rejser i Foreningens Anliggender, erholde de 6 Kr. i
Diæter dagligt foruden Rejsegodtgørelse, beregnet ved Rejser

paa Jernbaner efter 2. Klasses Takst, og ved Dampskibs¬
rejser efter 1. Klasses Takst. De erholde 2 Kr. i Be¬

fordringsvederlag for hver Mil, de have at rejse uden for
Jernbane og Dampskib, dog at Repræsentanterne for det i

§ 62 omhandlede ordinære Eftersyn ikke oppebære Diæter

eller Befordringsgodtgørelse, men erholde 1 Kr. for hvert
besigtiget Pant.

73. Diæter og Befordringsvederlag afholdes af For¬
eningens Kasse efter indgiven, af Bestyrelsen anvist Regning.

74. Forandring i disse Statutter kan kun foretages
ved en paa den foran foreskrevne Maade sammenkaldt Ge¬

neralforsamlings Beslutning, og træder først i Kraft, naar
samme er stadfæstet af Indenrigsministeren. Beslutning om

Foreningens Opløsning har dog først Gyldighed, naar den,
efter at være vedtagen paa en Generalforsamling, atter paa
en i samme Øjemed paa den anførte Maade med mindst 4

Ugers Varsel sammenkaldt Generalforsamling tiltrædes af
74 af de afgivne Stemmer og derhos stadfæstes af Inden¬
rigsministeren. I saadant Tilfælde deles Foreningens For¬
mue mellem Medlemmerne i samme Forhold, i hvilket de

ere pligtige at deltage i lidte Tab, men intet Medlem kan

uden sit Samtykke ved en saadan Beslutning paalægges at
indbetale sin Gæld til Foreningen i kortere Tid, end det

hjemles ved hans udstedte Panteobligation og Foreningens
Statutter, ligesom ikke heller noget Medlem er pligtigt uden
eget Samtykke i øvrigt at taale nogen Forandring i det
Retsforhold, hvori han efter sin Panteobligation og For¬
eningens Statutter staar til Foreningen.

Foranstaaende reviderede Statutter for Kreditforeningen
af Ejere af mindre Ejendomme paa Landet i Jylland, der

V ang. videnskabelige Samlinger.
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træde i Stedet for de under 9de August 1880 approberede 13. Febr.

Statutter og de dertil sig sluttende senere Tillæg stadfæstes

herved i Henhold til Lovene af 28. Maj 1880 og 12.
Maj 1882.

Hvilket i Overensstemmelse med førstnævnte Lovs § 6

bringes til offentlig Kundskab.

Bekendtgørelse ang. de private lærde Skolers og 16. Febr.

Realskolernes videnskabelige Samlinger. (Ministeriet Nr. 25.
for Kirke= og Undervisningsvæsenet.)
Efter at Ministeriet ved Cirkulære til samtlige lærde
Skoler og Realskoler af 3. Maj 1890 har anordnet en

offentlig Kontrol med Anvendelsen af de Statsbidrag, der

ydes dels til Vedligeholdelse og Supplering af de eksamens¬
berettigede Skolers Samlinger af fysiske Apparater, dels til
Anskaffelse af saadanne Samlinger for andre Skoler, har
man fundet det nødvendigt i Tilslutning til bemeldte Cir¬

kulære at fastsætte nærmere Regler for Udbetalingen af de

her omhandlede Statstilskud, saaledes som det vil fremgaa
af det følgende:

De ved Cirkulæret af 5. Marts 1888 anordnede Sam¬

linger af naturhistoriske Præparater blive herved underlagte

de samme Regler som de fysiske Apparatsamlinger, idet den
tekniske Inspektor, der ifølge det foran nævnte Cirku¬

lære er beskikket til ved regelmæssige Besøg at føre Tilsyn

med de eksamensberettigede Skolers Apparatsamlinger og
derved tage Bestemmelse om de nødvendige Reparationer og

Suppleringer, tillige efter Samraad med vedkommende

Skolebestyrer og Faglærere bør kunne afgøre, hvor meget
der skal anvendes til Vedligeholdelse af de naturhistoriske

Samlinger. Kun paa denne Maade vil det Beløb, der
hvert Aar haves til Disposition for Skolernes viden¬
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16. Febr.

B ang. videnskabelige Samlinger.

skabelige Samlinger i det hele, kunne fordeles efter Sko¬
lernes Fornødenhed.

Som Følge heraf skulle alle Regninger for nye An¬
skaffelser og for Reparationer, hvad enten de angaa den ene
eller den anden Art af Samlinger, forinden Udbetalingen

indsendes til den tekniske Inspektor (for Tiden I. C. Hor¬

nung, Konservator ved den polytekniske Læreanstalt) med

Skolens Attest angaaende Regningens Rigtighed. Finder

Skolen noget at udsætte paa de modtagne Genstande eller
de foretagne Reparationer, maa de herhen hørende Spørgs¬

maal saa vidt som muligt ved samme Lejlighed indstilles til
Afgørelse gennem Inspektoren.
For saa vidt Regningen derefter er bleven godkendt,

navnlig med Hensyn til de beregnede Priser, skal den tek¬
*—

niske Inspektor, efter hvad der af Hensyn til Leverandørens
Bopæl maa anses for hensigtsmæssigst, enten anvise Reg¬

ningen til Udbetaling ved Universitetskvæsturen eller tilbage¬
sende den til Udbetaling ved Skolen selv.

De Beløb, som efter det anførte foreløbig blive at ud¬

betale af Skolerne selv, blive dem refunderede af Universi¬
tetskvæsturen, efter at alle Regninger for det paagældende

Finansaar med behørig Kvittering ere indsendte dertil, hvilket

maa ske paa een Gang og senest inden Finansaarets Udløb
den 1. April. Forlods Refusion af enkelte Regninger kan

dog forventes, naar det af Skolen udlagte Beløb udgør
mindst 100 Kr.

Enhver Regning bør, hvad enten den indsendes til den

tekniske Inspektor eller til Universitetskvæsturen, være led¬
saget af en Skrivelse, hvori det angives, om den angaar et

til Anskaffelsen af nye Samlinger af Ministeriet bevilget
Tilskud (Sorø Akademis Konto 16 a) eller de af
Inspektoren bestemte Summer til Vedligeholdelsen af
Samlinger (Sorø Akademis Konto 16 b).

Tirl. ang videnstabelige Samlinger.
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Alle Henvendelser til Ministeriet om Anvisning af de 16. Febr.
her omhandlede Beløb bortfalde for Fremtiden, hvorimod

Ansøgninger om Tilskud til Anskaffelse af nye Samlinger

ligesom hidtil indsendes inden hvert Aars 1. April.

Kirke= og Undervisningsmin. Cirk. (til de lærde 16. Febr
Skolers Rektorer og Forstanderskaber) ang. An¬

vendelsen af de Beløb, som af den almindelige
Skolefond tilskydes til Vedligeholdelse og Supplering
af de lærde Skolers videnslabelige Samlinge
Foranlediget ved en hertil indkommen Forespørgsel

angaaeude Regnskabsføringen over de Beløb, der under den
ved Cirkulæret af 3. Maj 1890 anordnede Kontrol anvendes

til Vedligeholdelse og Supplering af de lærde Skolers viden¬

skabelige Samlinger, skal Ministeriet tjenstligst meddele Dhrr.
Rektorer og Skoleforstandere følgende til nærmere Oplysning
og fornøden Iagttagelse.
Bestemmelserne i det ovennævnte Eirkulære have kun

Hensyn til Anvendelsen af de Beløb, som af den alminde¬

lige Skolefond fordeles mellem de enkelte Skoler uden for
den Sum, der paa Skolevæsenets Udgiftspost 5 hvert Aar

stilles til Raadighed for Skolerne selv. Følgelig ville
Skolerne som hidtil selv kunne tage Bestemmelse om alle

Udgifter af de paa deres særlige Budgetter bevilgede Sum¬
mer til Biblioteker samt fysiske og naturhistoriske Sam¬
linger, ogsaa for saa vidt nogen Del deraf maatte blive

anvendt til disse Samlingers Vedligeholdelse.

Det ommeldte Tilskud fra Skolefonden fordeles der¬
imod efter Bestemmelse af den tekniske Inspektor (Un¬

dervisningsinspektionens tekniske Assistent), som mindst hvert
andet Aar skal besøge enhver offentlig lærd Skole. Ved

disse Besøg tager Inspektoren, under Samraad med Rek¬
toren og vedkommende Faglærere, Bestemmelse om, hvad
Trettende Hæfte.

3
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Str. ang. Lærlingekontrakter.

—4

16. Febr. der af det til hans Raadighed stillede Beløb kan anvendes

til Reparationer og Anskaffelser af fysiske Apparater og
naturhistoriske Genstande, idet begge Arter af Samlinger
herved indordnes under fælles Regler

Enhver Regning over Udgifter, der afholdes af det
Beløb, som af den tekniske Inspektor er tillagt vedkom¬

mende Skole, skal, forinden den udbetales, indsendes til

hans Godkendelsc. Inspektoren vil derefter, navnlig under

Hensyn til Leverandørens Bopæl træffe Afgørelse om Ud¬
betalingen, idet han, naar Regningen er godkendt, anviser
den til Udbetaling enten ved Universitetskvæsturen eller ved

Skolens Kasse, i sidste Fald selvfølgelig ved Tilbagesendelse
af Regningen med hans Paategning.: I Skolens Regnskab

føres Beløbet til Udgift under Kontoen for Biblioteker og

videnskabelige Samlinger som Tillæg til det for Skolen
under denne Konto i øvrigt normerede Beløb.

16. Febr.

Indenrigsmin. Skr. (til Kjøbenhavns Magi¬

strat) ang., at der i Lærlingekoutrakter nanset Lov

30. Marts 1889 § 4 kan optages en Bestemmelse

om, at det Lærlingen tilkommende Vederlag skal
bestaa i Betaling efter Akkord.
I det med Kjøbenhavns Magistrats Skrivelse af 8. f

M. tilbagefulgte Andragende har Bestyrelsen for Foreningen

til Lærlinges Uddannelse henledet Opmærksomheden paa det
ønskelige i, at der i de Lærlingekontrakter, som Foreningen

opretter med Maskinfabrikanter, Jernstøbere, Klejnsmede og
næringsdrivende i dermed beslægtede Fag, i hvilke alt Ar¬
bejde—ogsaa Lærlingenes— udføres efter Akkord eller

en bestemt Betaling for hvert enkelt udført Arbejde, op¬

tages en Bestemmelse om, at det Lærlingen tilkommende

Vederlag skal bestaa i Betaling efter Akkord efter den paa

Fabrikken eller Værkstedet gældende Bestemmelse. Be¬

Skr ang. Underholdsbidrag.
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styrelsen har derhos anholdt om, at det nanset Forskriften i 16. Febr.
Lov om Lærlingeforholdet af 30. Marts 1889 § 4, hvor¬

efter det ved Lærlingekontrakten nøjagtigt skal bestemmes
om Læremesteren skal forsyne Lærlingen med Husly, Føde,
Klæder m. m. eller i Stedet derfor give ham Vederlag

for hans Arbejde i Penge, maa tillades Foreningen at

optage en saadan Bestemmelse i de omhandlede Lærlinge¬
kontrakter

I denne Anledning skulde man til behagelig Efterret¬
ning og videre fornøden Bekendtgørelse tjenstligst melde, at

man med Magistraten er enig i, at det ikke kan anses
i
stridende mod Forskriften i Lærlingelovens § 4, at der

Kontrakterne optages en Bestemmelse som den omhandlede.

Justitsmin. Skr. (til Amtmanden over Fre¬ 16.Febr

deriksborg Amt) ang. Forkyndelse i Udlandet af en

Amtsresolution angaaende Underholdsbidrag.
I Anledning af et hertil indsendt Andragende, hvori
N. N. Sogneraad forespørger, hvor vidt der i Henhold til
et imellem Sogneraadet og Tømmersvend N. N. i N. N.

Købstads Politiret den 12. Juli 1889 afslnttet og af Amtet
den 18. f. M. approberet Forlig angaaende bemeldte Tøm¬

mersvends Udredelse af Underholdsbidrag til et nægte Barn
kan affordres hans Forsørgelseskommune paaløbne Bidrag
i Overensstemmelse med Lov af 20. April 1888 8 4*), efter

at bemeldte Forlig under 7. November f. A. er forkyndt
for ham i Norge af 2 Stævningsmænd, hvis Kompetence

er attesteret af det danske Vicekonsulat sammesteds, skal man

tjenstligst melde, at den i Udlandet efter den der gældende
Lovgivning stedfundne Forkyndelse af en Amtsresolution an¬
gaaende Underholdsbidrag har samme Betydning, som om
den var sket her i Landet.

*) Se nu Lov Nr. 73, 12. April 1892 § 4, 2. Stt.
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Ttr. ang. Jordpaakastelse.

——

17. Febr.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. (til Biskop¬
pen over Sjællands Stift) ang. Betydningen af

en af en Frimenighedspræst foretagen Jordpaakastelse
i Hjemmet
Ved at indberette, at Frimenighedspræst Grunnet den

9. September f. A. efter Begæring af Gaardmand N. N.
i N. N. Sogn har foretaget Jordpaakastelse i Hjemmet

paa dennes Barn, har Sognepræsten for N. N. Menigheder
i et med Deres Højærværdigheds behagelige Skrivelse af 8.

November f. A modtaget Andragende forespurgt dels om,
hvor vidt Frimenighedspræst Grunnet er berettiget til at

foretage en saadan Handling, dels om, hvilken Betydning
den har, navnlig om ikke ovennævnte Gaardmand ved at

benytte en uden for Folkekirken staaende Præst ved den paa¬
gældende Lejlighed maa betragtes som udtraadt af Folke¬
kirken, saaledes at han ikke kan vedblive at være Medlem

af Sognets Skolekommission, lige som han heller ikke kan

antages som Fadder ved Daab i Folkekirken.

I Anledning heraf skulde Ministeriet tjenstligst anmode

Deres Højærværdighed om behageligt at lade Andrageren
tilkendegive, at der ikke vil kunne gøres Ansvar gældende

imod Grunnet for den i Hjemmet foretagne Jordpaakastelse,

hvis Betydning i folkekirkelig Henseende er den, at vedkom¬
mende, der har anmodet ham om at udføre den eo 1p80

dermed er udtraadt af Folkekirken. Hvad dernæst angaar

Spørgsmaalet om, hvor vidt vedkommende kan antages til
Fadder ved Daabshandlinger i Folkekirken, maa dette

Spørgsmaal i Henhold til § 17 i Forordning 30. Maj
1828 besvares bekræftende, idet man dog, hvis Begæring
derom skulde fremkomme, maa anse det for rettest, at
Sognepræsten i saa Fald gør saavel Forældrene som den

paagældende Fadder opmærksomme paa den Forpligtelse, der
paahviler dem til at drage Omsorg for, at Barnet til sin

Feu=Regulativ for det kongl Teater.
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Tid stedes til Deltagelse i Folkekirkens Undervisning og 19. Febr.
Vejledning, indtil det har opnaaet den Alder, da det har

Adgang til selv at bekræfte sin Daabspagt, jfr Mini¬

steriets Skrivelse af 21. September 1869 (Gejstlig Reskript¬
samling).

Hvad sluttelig angaar Spørgsmaalet om, hvor vidt

den paagældende kan vedblive at være Medlem af Skole¬
kommissionen, skal der senere blive meddelt Besked herom *).

Bekendtgørelse om Feu=Regulativ for det kon= 20. Fobr.
gelige Teater. (Ministeriet for Kirke= og Under= Nr. 28.
visningsvæsenet.
Efter Ministeriets derom nedlagte allerunderdanigste

Forestilling har det behaget Hans Majestæt Kongen under

Dags Dato allernaadigst at stadfæste følgende Feu=Regulativ
for det kongelige Teater.

1. Af enhver Forestillings Bruttoindtægt afgaar der
10 pCt, hvoraf 7½ pCt udbetales som Fen eller Spille¬
præmie og 2½ pCt. tilfalder Alderdomsforsørgelsesfonden for

det ikke kongeligt ansatte Personale.
For de kongeligt ansatte Kunstneres Vedkommende for¬

højes Feuen med ⅓, og dette Beløb fradrages Alderdoms¬
forsørgelsesfondens 2½ pCt.
2. Teatrets feuberettigede Kunstnere klassificeres med

Hensyn til Fenen i 4 Klasser, hvoraf 1. Klasse atter er delt

i 2 Afdelinger: 1. Klasse A og 1. Klasse B.
Naar en Kunstner udelukkende honoreres med en
fast Sum for hver Optræden, benyttes den Fen=Andel, der

vilde falde paa Rollen, hvis vedkommende var fast ansat,
som en Del af Honoraret. Teaterchefen bestemmer i hvert

enkelt Tilfælde hans Feuklasse, der dog ikke kan være
1. Klasse A.
—— —

*)VedSkrivelse til Biskoppen af 13. Marts s. A. blev
dette Spørgsmaal besvaret benægtende.
3
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20. Febr.

Feu=Regulativ for det kongl. Teater.

Udføres i øvrigt en Rolle af en ikke=feuberettiget, til¬

lægges den Rollen tilkommende Fen Alderdomsforsørgelses¬
fonden, beregnet, som om vedkommende var i 4. Feuklasse.
For, jhvad der i Teatersproget kaldes at sige Replikker,
kan der ikke beregnes Feu.

Naar et Korparti i den saakaldte store Opera har
den Betydning, at det overdrages til en Kunstner af 1. eller

2. Klasse, kan Partiet undtagelsesvis sættes i 4. Klasse.
3. Indtrædelse i de feuberettigedes Klasse eller Op¬

rykning i en anden Feuklasse sker ikke efter Lønning eller
Anciennetet, men udelukkende efter Talent og overvejende
Brugbarhed.

I 1. Klasse maa kun Teatrets virkelige Talenter op¬

tages og i 1. Klasse 4 kun Kunstnere med fremragende
dramatisk Evne.

4. I 1. Klasse A maa der kun være indtil 7 Pladser,

nemlig 4, som udelukkende ere forbeholdte Skuespillet, 2, som
udelukkende ere forbeholdte Operaen, og 1, som udelukkende
er forbeholdt Balletten

Pladserne ville ikke være at besætte, naar der ikke er
Kunstnere, som fuldt ud opfylde Betingelserne for at optages
i Klassen.

5. Rollerne deles som hidtil i 4 Klasser. Til Grund¬

lag for Rollens Klassifikation tjener som Regel kun dens
Størrelse. Udførelsen kan i denne Henseende ikke faa

nogen Betydning.
Rolleklassifikationen, der i Reglen skal ske forinden

Prøvernes Begyndelse, bestemmes af Teaterchefen efter Ind¬
stilling af den paagældende Sceneinstruktør. Teaterchefen
lader udarbejde almindelige Regler for Rolleklassifikationen,

hvilke tjene til Rettesnor for Sceneinstruktøren.

Indføres væsentlige Forkortelser eller Tilføjelser i en
Rolle, efter at Rolleklassifikationen er foretagen, kan Rollen
omklassificeres.

Fen=Regnlativ for det tongl. Teater.
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6. Feuen fordeles efter følgendePointskala:

20. Febr.

—

Skuespillere af Klasse:

Rolle af Klasse1

1a

1b

2

3

4

16

12

9

7

5

7

5

4

12

do.

2

do.

3

9

7

5

4

3

do.

4

7

5

4

3

2

7.

9

Særdeles anstrængende Roller af 1. Klasse kunne

betegnes med „NB.“, hvormed følger en Ekstra=Spillepræmie
af 16 Kr. I samme Stykke maa ikke mere end 2 Roller

betegnes med NB., og bliver Ekstra=Spillepræmien da at

dele ligeligt imellem disse. Beløbet udtages af de til Feu
bestemte 71 pCt., forinden Fordelingen efter Skalaeni

foregaaende Paragraf finder Sted.
8. Udføres to Roller i et Stykke af samme Kunstner,
faar han ikke Fen af begge Roller, derimod beregnes hans
Fen af en Klasse højere end den, hvori den største af de to
Roller staar.

9. Enhver fenberettiget kan forlange at blive bekendt

med Rolleklassifikationen af de Stykker, hvori han spiller
10. Indtrædelse i de feuberettigedes Klasse eller Op¬

rykning i en højere Feuklasse bestemmes af Ministeriet efter
Indstilling af Teaterchefen.

Denne har dog forinden, ved Slutningen af hver Sæ¬

son, at konferere herom med Sceneinstruktørerne samt for
Opera= og Balletpersonalets Vedkommende med Kapel= og

Balletmesteren. Mulige Uoverensstemmelser anføres i Ind¬

stillingen til Ministeriet. Dettes Resolution meddeles de
forannævnte Embedsmænd.

Ved nye Engagementer bestemmer Ministeriet, efter

Teaterchefens Indstilling, de paagældendes Feuklasse, dog
kun for 1 Aar.
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Tkr ang. Hundctegns Anstaffelse.

——

11. Dette Regulativ træder i Kraft fra Begyndelsen

20. Febr.

af Sæsonen 1891—92.

En ny Rolleklassifikation af ældre Stykker skal dog
kun finde Sted, for saa vidt disse indstnderes paa ny med

i det væsentlige forandret Rollebesætning.

12. Alle tidligere Bestemmelser vedrørende Fenen op¬
hæves herved.

Justitsmin. Skr. (til Amtmanden over Odense

21. Febr

Amt) ang., at det paahviler Politikassen af den
samme tilfaldende Andel af Hundeafgiften i Køb¬

stæderne at afholde Udgiften ved Hundetegns An¬
skaffelse.
I behagelig Skrivelse af 5. ds. har Hr. Kammerherren
i Anledning af et fra Byfogden i N. N. Købstad frem¬

kommet Andragende, hvori denne forespørger, om ikke An¬
skaffelsen af Hundetegn, efter at Lov af 12. April 1889 om
Hundeafgift m. m. er traadt i Kraft, ogsaa for Købstædernes

Vedkommende bør bekostes af Kommunekassen, begært en
Udtalelse fra Justitsministeriet om, hvor vidt den tidligere

Regel om bemeldte Udgifts Afholdelse af Politikassen maa
anses at være undergaaet en Forandring som Følge af den
nævnte Lov.

Foranlediget heraf skal man tjenstligst melde, at der
efter Justitsministeriets Formening ikke ved Loven af 12.

April 1889 er sket nogen Forandring i den hidtil gældende

Regel, hvorefter det paahviler Politikassen af den samme
tilfaldende Andel af Hundeafgiften i Købstæderne at afholde

Udgiften ved Hundetegns Anskaffelse.

24. Fcbr.

Kongl. Resolntion ang. Fritagelse for Omvur¬

dering af Ejendømme, der tjene som Pant for

Str. ang. miltbrandartet Nosen¬
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Midler under Indeurigsministeriets Overtilsyn. (In= 24. Febr.
denrigsministeriet.
Indm. Saml. pag. 2.

Bekendtgørelse ang. Indskrænkning i det i Hen=25. Febr.
hold til Fiskerilovens § 9 under 29. Januar 1890 Nr. 24.
udstedte Forbud mod Vaadfiskeri i visse Vande.
(Indenrigsministeriet.)
Indm. Saml. pag. 3.

Indenrigsmin. Skr. (til en Amtmand) ang., 25.

Fehr.

hvorvidt Bestemmelserne i Stk. 2 i Indenrigsmini¬
steriets Cirkulære af 6. Februar 1890 ere anvende¬

lige i det Tilfælde, at Ejeren af en paa Grund af
miltbrandartet Rosen under offentligt Tilsyu staaende
Svinebesætning agter til eget Forbrug, altsaa saa¬
ledes, at ingen Del af Dyrene bortføres fra Stedet,

at slagte tilsyneladende sunde Svin af en saadan
Besætning.
at det ommeldte Spørgsmaal
maa besvares benægtende, idet Post 2 i Ministeriets for¬
nævnte Cirkulære kun indeholder Regler for det Tilfælde,

at Ejeren agter at slagte og afhænde tilsyneladende sunde
Svin af sin Besætning.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. (til Biskop= 26. Feh
pen over Sjællands Stift) ang., hvorvidt der skal

erlægges sædvanlig Provsteløn og Befordringsgodt¬

gørelse for det aarlige Syn over en Valgmenig¬
hedskirke.
at der tilkommer Provsten og
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Str. ang Kommanditisters Firmategning.

26. Febr Synsmændene Befordring samt Synsmændene Vederlag,

begge Dele efter de i Lov om Kirkesyn af 19. Februar 1861

§ 32 indeholdte Regler, for de Syn, der afholdes over den

nævnte Valgmenighedskirke, og at Ministeriet ikke skønner
rettere, end at der ubetinget tilkommer Provsterne Provsteløn

af Valgmenighedskirkerne ligesom af andre Kirker, jfr. D. L.
2—16—10, uden at Ministeriet har Myndighed til at fritage
for dens Erlæggelse.

Jnstitsmin. Skr. (til Magistraten i Lemvig)

27. Fobr.

ang., at Kommanditister ikke kunne tegne Firma
undtagen som Prokurister.
I Anledning af den af den ærede Magistrat under

27. f. M. udfærdigede Bekendtgørelse angaaende en til
Handelsregistret modtagen Anmeldelse fra Firmaet N. N.
skal man ikke undlade at gøre opmærksom paa, at der i

Medfør af Firmalovgivningen ikke vil kunne tillægges
Kommanditister Ret til at tegne Firma undtagen som Pro¬
kurister.

28. Febr.
Nr. 27.

Bekendtgørelse ang. Indretningen af og Tilsynet
med Dampkedler paa Landjorden samt den Kedel¬

ejerne paahvilende Anmeldelsespligt. (Justitsmini¬
steriet.
I Medfør af Lov om Tilsynet med Dampkedler paa
Landjorden af 24. Marts 1875, saaledes som denne er

bleven forandret ved Lov af 2. April 1880 samt ved Lov af
12. April. 1889 § 13, fastsættes herved følgende:

A. Tilsynets Genstand.

1. Genstand for det offentliges Tilsyn er enhver Damp¬

B ung. Tilsyn med Dampkedter.
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kedel, der paa Landjorden bruges enten som særskilt Damp= 28. Febr.

udviklingsapparat eller til at forsyne en Dampmasklne.
Fra det offentliges Tilsyn ere dog, foruden de i Lov af 24.
Marts 1875 § 23 nævnte Dampkedler, endvidere undtagne:

1) Cylindriske Dampkedler uden indvendig Ildkanal,

hvis Rumfang ikke er over 200 Potter, naar de: a) ere for¬
synede med en Sikkerhedsventil af 1 Tommes Diameter uden

Snævring i Aabningen samt med i det mindste en Vand¬
standsviser og et Forsyningsapparat for Vand, og h) fyldest¬

gøre de Forskrifter, som indeholdes i de 3 sidste Stykker af
denne Bekendtgørelses § 2.

2) Kedler, som ikke rumme over 500 Potter, naar de

ere forsynede med en Sikkerhedsventil med fri Udstrømnings¬
aabning for Dampen af mindst 0,or Kvadrattomme for hver

Kvadratfod Ildpaavirkningsflade (jfr. § 2, 1. Stykke) og To¬

talbelastningen af denne Sikkerhedsventil højst udgør 10 Pund

pr. Kvadrattomme, eller det paa anden Maade godtgøres for
Tilsynet, at Trykket ikke overstiger den nævnte Størrelse
3) Kedler som rumme over 500 Potter, naar de ere

forsynede med: a) en Sikkerhedsventil som under Nr 2, og

hvis Totalbelastning højst udgør 7 Pund pr Kvadrattomme,
b) et aabent med Atmoffæren i Forbindelse staaende Rør af
mindst 3 Tommers Lysningsdiameter samt højst 16 Fods

vertikal Højde, regnet fra Rørets nederste Aabning, hvorhos

dette ikke maa naa dybere ned i Kedlens Vandbeholdning end
til mindst 4 Tommer over Kedlens Bund.

Paa de under Nr. 2 og Nr. 3 nævnte Kedler finde

Forskrifterne i de 3 sidste Stykker af denne Bekendtgørelses
§ 2 Anvendelse, dog at Kedler, som ikke rumme over 300

Potter, helt eller delvis knnne forfærdiges af Støbejern, for
saa vidt de ere forsynede med et aabent, med Atmoffæren i
Forbindelse staaende Rør af mindst 1½ Tommes eller, hvis

Kedlen lovlig er tagen i Brug før den 1. Januar 1881, af 1
Tommes Lysningsaabning, samt høist 6 Fods vertikal Højde,
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28. Febr. regnet fra Rørets nederste Aabning, der tillige ikke maa være
Kedlens Bund nærmere end 4 Tommer.

B. Indretningen af de Tilsynet undergivne

Dampkedler.
2 Dampkedlens Ildpaavirkningsflade, hvorved for¬
staas hele den Flade af Kedlens Vægge, Kanaler eller Rør,

som er udsat for Ildens eller Røgens umiddelbare Paavirk¬

ning, skal overalt være i Berøring med Vand, idet den nor¬
male Vandstand i Redlen skal ligge mindst 4 Tom¬

mer over Ildpaavirkningsfladen.
Ovenenstaade Bestemmelse finder dog ikke Anvendelse
paa:

1) Apparater til Overhedning af Damp, der ikke udgøre
Dele af selve Dampkedlen,
2) saadanne Dele af Ildpaavirkningsfladen, som paa

Grund af deres forholdsvis ringe Udstrækning og deres Be¬

liggenhed ifølge Tilsynets Skøn ingen Sinde ere udsatte for
at blive glødende selv ved meget stærk Fyring

Ingen Del af en Kedels Ildpaavirkningsflade maa ud¬
søres af Støbejern eller Messing. Herfra undtages dog

cylindriske Rør af Messing, der ikke ere over 4 Tommer i
indvendigt Tvermaal.

Brugen af Dampkedler, hvis Plader ere samlede ved
Falsning, forbydes.

Brugen af Dampkedler med svejsede Pladesamlinger
(herunder dog ikke indbefattet de s. k. Gallolvays Rør eller

lignende Kogerør), paa hvilke Dampens Tryk virker i sønder¬

rivende Retning, er ikkun tilstedelig, naar Svejsningen i

hvert enkelt Tilfælde af Tilsynet skønnes forsvarligt udført.
3. Kedlens normale Vandstand (jfr. § 2, 1 Stykke)

skal være angiven ved et tydeligt Metalmærke paa Kedlen,
samt saafremt dette Mærke ved særlige Kedelkonstruktioner

B ang Tilsyn med Damptedler.
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skjules ved Mur eller anden Beklædning, tillige ved en tyde¬

lig Linie paa Muren eller Beklædningen.
For at kunne kontrollere Vandstanden i Kedlen

skal der paa denne findes et Apparat, der stadigt viser Vand¬

standen, samt 3 Prøvehaner eller Prøveventiler med passende
Udstrømningsaabninger, af hvilke den ene skal have sin indven¬
dige Munding 3 Tommer over, den anden 1 Tomme under

og den tredje 3 Tommer under den normale Vandstand.
For saa vidt Vandstandsviseren og Prøvehanerne eller Prøve¬

ventilerne ikke hver for sig ere anbragte umiddelbart paa
Kedlen, skal den fælles Forbindelse mellem dem og Kedlen

tilvejebringes ved Rør af mindst 3 Tommers Lysningsdia¬
meter.

Prøvehanerne eller Prøveventilerne skulle være saaledes

indrettede, at man for at fjerne Kedelsten og andre Uren¬
ligheder kan støde i lige Retning gennem dem.

De ovennævnte Apparater skulle anbringes saaledes, at
de med Lethed kunne iagttages og betjenes af Fyrbøderen.
4. Enhver Dampkedel skal være forbunden med mindst

eet forsvarligt Vandforsyningsapparat, som er i Stand til
at vedligeholde den normale Vandstand i Kedlen.

—

Hvor Røret fra et Forsyningsapparat Føderøret

indmunder i Kedlen, skal der umiddelbart ved Indmundingen
anbringes en særlig selvlukkende Ventil (Kontraventil

som hindrer Vandet i at strømme ud af Kedlen gennem Føde¬

røret, idet der dog mellem Kontraventilen og Kedlen umiddelbart
ved denne vil kunne indskydes en Stophane. Saavel Kontra¬

ventil som Stophane skulle være saaledes anbragte, at de ere
let tilgængelige.
Lokomotiver og Lokomobiler skulle have 2 af hinanden

uafhængigt virkende Forsyningsapparater, der ikke maa drives

ved samme Maskine, og som hvert for sig er i Stand til at

vedligeholde Vandslanden i Kedlen.
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Med Hensyn til Lokomotiver og Lokomobiler som lovligt

ere tagne i Brug før den 1. Januar 1881, tilstedes det dog,
at de kun ere forsynede med en af Hovedmaskinen dreven

Fødepumpe, for saa vidt den lader sig udløse fra Maskinen
og drive ved Haandkraft.

Umiddelbar Forsyning af Kedlen fra en Bys Vandled¬

ning kan i Reglen ikke anses for forsvarlig.
Flere Dampkedler, henhørende til samme Bedrift, tillades

det at forsyne ved et fælles Forsyningsapparat, naar dette er
i Stand til at forsyne saavel hver enkelt Kedel som alle Kedlerne
tilsammen med den fornødne Vandmængde.

5. Paa enhver Dampkedel skal anbringes mindst 1 eller,
naar Kedlens Ildpaavirkningsflade er større end 400 Kvadrat¬

fød mindst 2 Sikkerhedsventiler. Ventilerne skulle være
saaledes indrettede, at Størrelsen af det Areal, paa hvilket

Dampens Tryk virker, lader sig nøjagtig bestemme.
Belastningeu paa Ventilerne skal tilvejebringes ved

Vægte som trykke paa Ventilerne umiddelbart eller ved Hjælp
af Vægtstænger, indrettede saaledes, at det Tryk, med hvilket

Vægten virker paa Ventilen, nøjagtig lader sig bestemme og
ikke vilkaarligt kan forandres. Det tillades at ophænge Væg¬

tene i eller lade dem hvile paa Fjedre.
At belaste Ventilerne ved spændte Fjedre alene virkende

umiddelbart eller ved Hjælp af Vægtstænger paa Ventilerne,
kan kun tillades paa saadanne Kedler, som under deres Brug

ere underkastede stærke Rystelser, og kun for saa vidt Fjedrene

efter Tilsynets Skøn tilstede Ventilerne at aabne sig tilstræk¬
keligt.

Belastningen maa ikke være større end, at Dampen aab¬
ner Ventilerne, naar den har naaet den største Spænding,

som ifølge den af Tilsynet foretagne Prøve med Fedlen maa
haves i denne (jfr. D. § 13), ligesom Belastningen ikke yder¬

ligere maa forøges ved Paahængning af Vægt eller kunne
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Hvor Belastningen derfor er tilvejebragt ved Vægte paa

—

Vægtstænger, maa disse ikke have Overlængde, ligesom de ved
Anvendelse af Skydelod skulle for Enden være forjynede med

en Stoppestift. Hvor Belastningen er tilvejebragt ved Fjedre,
maa der være anbragt en Stopper, som forhindrer, at Fjed¬
rene spændes for stærkt.

Alle Ventiler skulle i øvrigt være saaledes indrettede,

at Dampen i intet Tilfælde kan afkaste Ventilen, selv om de
Midler, ved hvilke Ventilerne belastes, skulde ophøre at virke.

Naar flere Kedler henhøre til samme Anlæg, saa¬
ledes at deres Vand= eller Damprum staa i indbyrdes For¬

bindelse, skulle alle Sikkerhedsventilerne aabne ved en Damp¬

spænding, svarende til det laveste Tryk, til hvilket nogen af
Kedlerne er prøvet.

Arealet af Sikkerhedsventilens Lysaabning eller
Summen af alle Sikkerhedsventilernes Lysningsaabnings¬
Arealer o: Summen af Arealerne af de Aabninger, hvor¬
igennem Dampen, naar alle Sikkerhedsventilerne samtidigt
løftes, kan strømme ud. maa ikke være mindre end angivet

i nedenstaaende Tabel, der bestemmer Lysaabningen i Kva¬
drattommer for hver Kvadratfod af Kedlens Ildpaavirknings¬

flade i Forhold til den højeste tilladte Dampspænding, idet
dog ved Kedler, som tages i Brug efter denne Bekendtgørelses
Træden i Kraft, ingen Bentil maa have mindre Dia¬

meter end 1 Tomme eller mindre Lysaabnings¬
areal end ⅓ Kvadrattomme.

(Se Tabellen paa næste Side).

Naar der paa en Kedel skal findes flere end 1 Sikker¬

hedsventil, maa ingen af disse ved Kedler, tagne i Brug
efter denne Bekendtgørelses Træden i Kraft, have mindre end

en Tredjedel af det samlede ved Kedlens Størrelse bestemte
Lysaabningsareal.

Største tilladte

Trykforskel paa Kvadrattommen.

Største tilladte

Ildpaavirkningsflade

Areal af Lysaabningen for hver Kvadratfods

——

Ildpaavirkningsflade

Areal af Lysaabningen for hver Kvadratfods

Trykforskel paa Kvadrattommen.

til

0,0250

35 Pd.

til

28 incl.

0,0707

7 Pd.

ti1

49 Pd.

til

42 incl.

0,0215

0,0189

Kvadrattommer

42 Pd.

til

35 incl.

0,0369

Kvadrattommer.

0,0485

—
2.

S

2

—

0,o168

56 Pd.

49 inel.

——

0,0298

—

28 Pd.

til

21 Pd.

til

14 Pd.

21 incl.

14 inel.

7 incl.

**
S
(.

Od

5.

X

(D

5

*)
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Største tilladte

—

———

* * * * * * *

0,0138

70 Pd.

63 Pd.

0,0152
—

Ildpaavirk¬

til

til

til

0,0127

0,0117

84 Pd.

til

77 incl.

Kvadrattommer.

77 Pd.

70 incl.

63 incl.

56 inel

——

0,0110

og
derover.

84 Pd.

Ildpaavirkningsflade

Areal af Lysaabningen for hver Kvadratfods

Trykforskel paa Kvadrattommen.

Største tilladte

og derover være tilladte:

0,0103

105 Pd.

til

98 incl.

0,0102

0,09s

Kvadrattommer.

—

98 Pd.

til

til

91 Pd.

91 inel.

84 inel.

4

d0

6

2

0,0091

derover.

105 Pd.
og

gende Forhold mellem Arealet af Lysaabningen og Ildpaavirkningsfladen for Dampspændinger af 84 Pd.

Ved Kedler, som lovligt ere tagne i Brug før denne Bekendtgørelses Træden i Kraft, ville dog føl¬

ningsflade.

Kvadratfods

Areal af Lysaabningen for hver

—

Trykforskel paa Kvadrattommen.

2

I.

5

5
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Vejene for Dampen fra Kedlen til Sikkerhedsventilerne
og fra disse til den frie Luft maa paa intet Sted have mindre
Tyærsnitsarealer end de Lysaabninger, som Sikkerhedsven¬

tilerne efter ovenstaaende mindst skulle have.
Kedler med flade eller indbuede Sider eller Bunde skulle
være forsynede med en Luftventil, saafremt ikke de nævnte
Dele af Kedlen have saa stor Styrke i Forhold til deres Ud¬

strækning, at de efter Tilsynets Skøn kuune modstaa Atmo¬
ffærens Tryk.

6. Enhver Dampkedel skal være forsynet med en efter

Tilsynets Skøn forsvarlig Maaler for Dampens Spænding,
som skal kunne iagttages fra Fyrpladsen. Paa denne Maaler,

hvis Forbindelse med Kedlen skalkunne afspærres
ved en Hane, skal et tydeligt Mærke for højeste i Kedlen

tilladte Dampspænding være anbragt saaledes, at det ikke kan
udviskes eller forskydes.

7. Paa enhver Dampkedel skal der findes et Apparat

til Anbringelse af Tilsynets Kontrolmanometer, nem¬
lig et med Hane forsynet Rør, der ender i en lodret Metal¬

flanche af 31s Tommes Tykkelse og 1½½= Tommes Tvermaal.
Flanschen af de angivne Dimensioner kan anbringes paa den
øverste Prøvehane.

Til Tilvejebringelse af Forbindelsen med Prøve¬
apparatet skal der paa et passende Sted paa Kedlen enten

være anbragt et med en Matalprop lukket Hul med ⅓e Tom¬
mes Rørsnit eller forefindes en ⅓ Tommes Hane med rund,

lodret Flansche af ⅓ Tommes Tykkelse og 1½ Tommes

Tvermaal samt Halsen bag Flanschen ⅓ Tommes udvendigt
Tvermaal.

8. Ethvert fra en Dampkedel udgaaende Rør skal umid¬
delbart ved Kedlen være forsynet med en Hane eller Afspær¬

ringsventil.
Denne Bestemmelse skal for Kedler, lovligt tagne i Brug
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før denne Bekendtgørelses Træden i Kraft, dog først være

gennemført den 1. Januar 1894.

9. Paa enhver Dampkedel skal Fabrikkens Mærke
og Fabrikkens Løbenummer eller andet Mærke, hvorved Ked¬

lens Identitet aldeles ntvivlsomt kan godtgøres, og det Aar,
i hvilket Kedlen er forfærdiget, være angivet paa en paa selve
Kedlen med Kobbernagler fastnittet Metalplade, som sledse skal

være synlig. Paa Lokomobiler skal desuden Ejerens Navn
være anbragt paa en solid og iøjnefaldende Maade.

C. Den Kedelejerne paahvilende Anmeldelsespligt.
10. Forinden en det offentliges Tilsyn undergiven
Dampkedel som ny eller efter foretagen Hovedreparation eller

en faststaaende Dampkedel efter stedfunden Flytning tages i
Brug, skal Ejeren derom gøre Anmeldelse for Stedets Politi¬
mester og for denne forevise Synsforretningen med det paa¬

gældende Fabrikinspektorats paategnede Tilladelse til, at Ked¬

len maa tages i Brug.
Fremdeles skal enhver, som bliver Ejer af en det offent¬

liges Tilsyn undergiven bevægelig Kedel (Lokomotiv, Lokomobil),
anmelde dette for det Fabrikinspektorat, i hvilket Ejeren

har Bopæl. Han er endvidere forpligtet til, naar Dampkedlen,
uden i Løbet af Aaret at have været underkastet Syn eller

Eftersyn, bruges uden for det Fabrikinspektorat, i hvilket han
har Bopæl, at anmelde dette for samme og til, naar som

helst det forlanges, at meddele Fabrikinspektoratet Underretning

om, hvor Dampkedlen forefindes.

D. Prøvelse af de Tilsynet undergivne Dampkedler.
II. Rekvisition om Foretagelsen af det i Lov af
24. Marts 1875 8 4 paabudte Syn rettes til den Assi¬

stent under Fabriksinspektoraterne, i hvis Kreds Kedlen fore¬

findes. Synet, om hvis Afholdelse der i Mangel af mindelig

Aftale bør gives Rekvirenten mindst 3 Dages Varsel, skal
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foretages inden 3 Uger efter Rekvisitionen, idet der herved er

følgende at iagttage:

Forinden en Kedel. der ikke tidligere har været

underkastet Prøve her i Landet, eller en tidligere her i
Landet prøvet Kedel, for saa vidt den ved en foretagen Hoved¬

reparation er undergaaet Forandring i Konstruktion eller
Dimensioner, underkastes Syn med Trykprøve skal Rekvi¬

renten afgive en af Fabrikanten udfærdiget og underskreven
nøjagtig Beskrivelse af Kedlen med Opgivelse af dens Iden¬
titetsmærke samt af hvem, hvor og i hvilket Aar den er for¬

færdiget. Beskrivelsen, til hvilken Blanketter, udfærdigede af
Fabriktilsynet, kunne erholdes gratis udleverede hos dettes

Assistenter, skal indeholde nøjagtige Oplysninger om Kedlens
Konstruktion, de forskellige Deles Dimensioner, Materiale og

Samlingsmaade, idet Tilsynet er berettiget til ved særlige
Fedelkonstruktioner at forlange Beskrivelsen ledsaget af en
Tegning i passende Maalestok.
Ved Rekvisition af Trykprøver af tidligere her

i Landet prøvede Kedler, som have været underkastede

Flytning eller en Hovedreparation, ved hvilken der ikke er
foretaget Forandringer i Konstruktion og Dimensioner, træder
den over Kedlen sidst udstedte Synsforretning i Stedet for
ovennævnte Beskrivelse, idet er tillige vil være at opgive.
hvor Kedlen sidst har været benyttet

12. Forinden Trykprøven afholdes, skal der af Kedlens
Ejer eller Bruger være truffet de fornødne Foranstaltninger

til, at Synet kan foretages paa betryggende Maade, i hvilken
Henseende Tilsynet samtidigt med Ansættelsen af Trykprøven
vil have at meddele fornødne Forskrifter.

I øvrigt er Kedlens Ejer eller Bruger pligtig til at

yde den til Synets Foretagelse fornødne Arbejdshjælp.
13. Ved Synsforretningen skal Tilsynet undersøge, om
alle ved denne Anordning trufne Bestemmelser om Redlen

ere iagttagne, samt underkaste denne en Trykprøve ved Ind¬
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pumpning af Vand, hvorved godtgøres, om Kedlen ved et 28. Febr.

Tryk, som er A Gange saa stort som det Damptryk, den ved

Brugen vil blive underkastet udviser nogen væsentlig Utæthed

eller nogen større Formforandring, som kunne medføre Fare
ved Kedlens Benyttelfe med den af Ejeren eller Brugeren
opgivne Dampspænding.

Saafremt Kedlen paa et af Trykprøvens Stadier har

vist nogen betænkelig Utæthed, eller den har erholdt en væ¬
sentlig Formforandring, saaledes at dens Benyttelse ved den
opgivne Spænding maa anses for utilstedelig, er Tilsynet,

saafremt det forlanges, bemyndiget til at undersøge, hvor stort
et Tryk Kedlen kan udholde uden at vise nogen væsentlig

Utæthed samt uden at faa større eller blivende Formfor¬
andringer.
Kedlen maa kun benyttes ved en Dampspæn¬

ding som ikke overstiger ⅓ af det Tryk, hvormed

den er prøvet og funden tilstrækkelig stærk og
tæt.

Er en Kedel prøvet i Udlandet, fastsættes det højest

tilladte Damptryk i Kedlen ligeledes til ⅓ af det, hvormed
Kedlen er prøvet

Naar det højeste tilladelige Damptryk i Kedlen er fast¬
sat, og Sikkerhedsventilerne og deres Belastning ere befundne

at være i Overensstemmelse med dette Tryk, mærkes selve
Kedlen paa et iøjnefaldende Sted med det med Krone for¬

synede Prøvestempel samt Aarstallet; Vandliniens Beliggenhed
betegnes ved Stemplet VI., og der foretages de fornødne

Stemplinger af alle de til Sikkerhedsventilerne hørende Dele.

Kobbernaglerne, ved hvilke Identitetspladen er fastnittet paa
Kedlen, stemples med ronen.

I øvrigt ere Fabrikinspektoraterne bemyndigede til uden

særlig Trykprøve at tilstede Anbringelsen af en Sikkerheds¬
ventil, naar Tilsynet ved Beregning har forvisset sig om, at

Ventilens Dimensioner og Belastning ere saadanne, at den

1891.

(0)

B. ang Tilsyn med Dampkedler.

—

28. Febr. for Kedlen højeste tilladte Spænding ikke kan overskrides, og
derefter tilkendegiver dette ved den ovenfor paabudte Stemp¬
ling af Ventildelene.

14. Ved ethvert Syn er Tilsynet berettiget til at fore¬
tage en indvendig Besigtigelse.

15. Naar Syn er foretaget, vil Synsforretningen

af Assistenten blive tilstillet vedkommende Fabrikinspektorat,
som derefter tilstiller Kedelejeren (Rekvirenten) Underretning

om, hvor Duplikatet af Synsforretningen vil kunne

løses mod Erlæggelse af den ved Loven hjemlede Betaling,
der ved saadanne Syn, som ere foranstaltede paa Grund af

tidligere Syn, omfatter samtlige af det nye Syn flydende
Omkostninger.
Ved ethvert Syn og Eftersyn af en det offentliges Til¬

syn undergiven Dampkedel skal det Ejeren tilhørende Eksem¬

plar af den sidste Synsforretning være tilgængeligt for den
tilsynsførende.

16. Ved de aarlige Eftersyn, som foretages til ube¬
stemte Tider og uden at være ledsagede af Trykprøve, efter¬
ses, om Kedlen vedvarende er indrettet i Overensstemmelse

med de i Afsnit B. givne Bestemmelser ligesom der føres
Kontrol med Kedlens forsvarlige Benyttelse efter de i Afsnit
E. og F. givne Bestemmelser.

For saa vidt Kedlen ved Eftersynet maatte vise sig at

være i en saadan Tilstand, at den fortsatte Brug skønnes at
være forbunden med Fare, kan Fabrikinspektoratet nedlægge

Forbud imod dens Brug, indtil den har været underkastet et
Syn med Trykprøve.

E. Om Pasning af de det offentliges Tilsyn

undergivne Dampkedler.
17. Paa og omkring Kedlen skal der altid være rydde¬

ligt, rent og ordentligt, Spjeldet til Skorstenen skal stedse
være i Orden.
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18. Prøvehanerne og Vandstandsviserne skulle altid 28. Febr.
holdes i ren og brugbar Stand.

a) Prøvehanerne undersøges flere Gange om Dagen,

men navnlig ved hver Opfyring; ere de tilstoppede,
skulle de ufortøvet renses.

Under Brugen af Kedlen skal der af underste

Prøvehane altid udstrømme Vand, af mellemste Hane
ligeledes Vand og af den øverste Damp.
b)

Vandstandsglasset skal stadigt iagttages, og det
maa navnlig paases, at Vandet, hver Gang der fyres
staar mindst i samme Højde som Vandlinien paa

Kedlen. Mindst een Gang om Dagen skal Fyr¬
bøderen forvisse sig om, at Hauerne paa Vandstands¬

glasset ere i Orden, idet Glassets Udblæsningshane
aabnes samtidigt med, at de to Forbindelseshaner

skiftevis aabnes og lukkes forsigtigt. Viser nogen af
Hanerne sig herved at være tilstoppet, maa den uop¬
holdeligt renses; findes Utætheder, skulle de snarest
muligt repareres.

Springer Glasset, skal det straks erstattes af
et nyt.

c)

Svømmeren prøves jævnligt, navnlig hver Gang
der fyres, om den bevæger sig frit.

19. Vandstanden i Kedlen maa ikke synke dybere end
til det paa Kedlen anbragte Vandstandsmærke, der stedse

skal holdes tydeligt angivet. Skulde af en eller anden
Grund, f. Eks. ved Forsømmelighed fra Fyrbøderens Side
eller ved et pludseligt stort Dampforbrug. Vandstanden

synke væsentligt dybere, navnlig saafremt den synker saa
dybt, at den ikke angives ved Vandstandsviserne eller Prøve¬

hanerne, og der saaledes kan være Fare for, at nogen Del
af Ildpaavirkningsfladen er blottet for Vand, skal Kedlen,
saafremt den er i Forbindelse med en eller flere andre

Kedler, afspærres fra disse; Ilden skal dernæst ufortøvet
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28. Febr.rages

ud, Spjeldet og Fyrdøren aabnes og Kedlen henstaa

roligt, til den er afkølet. Under ingen Omstændigheder
maa der, naar ovenstaaende Tilfælde indtræder, sættes Vand

paa Kedlen, forinden Afkøling af Kedlen og Murværket har
fundet Sted.

Har nogen Del af Ildkanalen været glø¬
dende, maa Kedlen ikke benyttes, forinden det ved en

omhyggelig Undersøgelse af Tilsynet — eventuelt ved en
Trykprøve — er godtgjort, at den fremdeles er i tjenst¬
dygtig Stand.

Paa Vandforsyningsapparaterne og dertil
hørende Føderør med Kontraventil skal Fyrbøderen under
Fødningen stadigt have sin Opmærksomhed henvendt, for

at overbevise sig om, at der virkelig gaar Vand paa
Kedlen.

Hvor der findes Reserve=Fødeapparat, skal dette mindst

een Gang dagligt sættes i Virksomhed, for at der kan haves
Sikkerhed for, at det er i brugbar Stand.

20 Dampspændingen maa ikke stige højere end an¬
givet ved Mærket paa Trykmaaleren. Skulde det ved ufor¬

sigtig Fyring eller pludselig ophørt Dampforbrug stige højere

end tilladt saaledes at Sikkerhedsventilerne begynde at blæse

stærkt ud, skal Ilden nfortøvet dæmpes og Kedlen forsynes
med Vand. Er Vandstanden imidlertid sunken saa dybt,

at der kan være Fare for, at nogen Del af Ildpaavirk¬

ningsfladen kan være blottet for Vand, maa der dog, som

angivet i forrige Paragraf, under ingen Omstændigheder
sættes Vand paa Kedlen.

2) Trykmaaleren skal iagttages hver Gang der
fyres. Naar Lejlighed dertil gives, skal det efterses,

om Trykmaalerens Viser, naar der ingen Spænding
er paa Kedlen, er gaaet tilbage paa Nulpunktet; viser
der sig nogen væsentlig Afvigelse herfra, som kunde
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tyde paa, at Trykmaaleren er i Uorden, skal dette

meddeles Kedlens Ejer eller Bruger.
b)

Sikkerhedsventilerne maa under ingen Om¬

stændigheder overbelastes, være sig ved Paa¬

hængning af Vægt, Forskydning af Vægtlod eller
Spænding af Fjeder ud over, hvad der er tilstedet

ved den sidst afholdte Synsforretning. De skulle
mindst een Gang dagligt forsigtigt løftes lidt, for at
Sikkerhed kan haves for, at de stedse ere i Orden

21. Kedelrensningen skal finde Sted, saa ofte det
gøres fornødent; herved skal alt Bundfald samt al Kedelsten
fjernes af Kedlen.

Føderøret og Udblæsningsrøret saavel som Forbindelses¬
rørene imellem Kedlen og Vandstandsglasset samt Prøve¬

hanerne befries omhyggeligt for Sten og Slam. Sikker¬

hedsventilen, Kontraventilen samt de forskellige Haner efterses

omhyggeligt og efterslibes, om fornødent.

Ved enhver Kedelrensning efterses Kedlen omhyggeligt
saavel udvendigt som indvendigt, og Fejl eller Læk, som ere

forefundne ved den daglige Gang eller ved Rensningen,
skulle da afhjælpes. Ere Fejlene saa betydelige, at de ikke
straks kunne udbedres, skal Kedlens Ejer eller Bruger under¬
rettes derom.

Afsætter Fødevandet meget Slam og Bundfald, bør
der hver Morgen eller efter et andet længere Ophold,
for¬
inden Kedlen atter sættes i Arbejde (altsaa medens Vandet

endnu er i Ro), udblæses saa meget Vand, at den væ¬

sentligste Del af Slam og Bundfald bortfjernes. Ved Ar¬

bejdets Ophør om Aftenen sættes da mindst saa meget Vand
paa Kedlen over normal Vandstand, som der skal blæses ud
den næste Morgen.

Saafremt der vises Forsømmelighed i Henseende til

Kedlens forsvarlige Rensning, kan Tilsynet paabyde, at
Trettende Hæfte.
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maa være kortere end 3 Uger, naar Kedlen benyttes 12

Timer i hvert Døgn, og i Forhold dertil, naar den bruges
mere eller mindre.

22. Før ethvert længere Ophold skal Kedlen forsynes
med Vand over den sædvanlige Vandstand, ligesom Ilden

skal slukkes, saafremt Kedlen lades uden Tilsyn. Før elle¬

under en kortere Stansning skal Ilden dæmpes og Vani

sættes paa Kedlen. Saa længe der er Ild paa Risten, ma¬
Spjeldet til Skorstenen
— til Forhindring af Gaseksplo

sioner i Fyrkanalen — aldrig lukkes fuldstændigt.
Saa længe der er Spænding paa Kedlen, maa Stø
eller Slag paa den undgaas; det er derfor ikke tilstedelig
at foretage Stemninger af Flanscher eller Stemmefuger
medens Kedlen er i Brug.

23. Den, som betjener Kedlen, skal i en Bog, sor
skal forevises og af Tilsynet forsynes med Paategning ve

hvert Syn og Eftersyn, dagligt optegne, hvor mange Time
Kedlen benyttes, naar den renses og efterses, og hvilke va
sentlige Mangler der ere forefundne eller formodede at vær

til Stede. Saadanne Mangler skal han uopholdeligt ar
melde for Kedlens Ejer eller Bruger, der er pligtig t
snarest muligt at lade dem afhjælpe.
C

I denne Bog skal tillige Tilsynet anføre de Mangle

det ved hvert foretaget Syn eller Eftersyn har forefund
ved Kedlen, og den Tidsfrist, inden hvilken det paabudn
skal være udført.

Et af Justitsministeriet forfattet Uddrag af de vigtigs

Bestemmelser om Dampkedlers Indretning og Pasning, d
an faas udleveret hos Assistenterne, skal ved faststaaenl
Kedler findes opslaaet paa et lyst Sted i Nærheden
Kedelrummet.
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F. Om Brugen af Lokomobiler i Nævheden af Byg= 28. Febr
ninger og let antændelige Genstande.
24. Enhver kan modsætte sig, at et Lokomobil benyttes

inden for 50 Alen fra hans med Straa, Rør eller lignende

let antændeligt Tag belagt Bygning, Stak eller Mødding.
Brugeren af en Ejendom har i saa Henseende samme Ret

som Ejeren.
25. Lokomobiler maa ikke benyttes i nærmere Afstand
end 10 Alen fra Bygninger, belagte med Straa Rør eller

lignende let antændeligt Tag, Stak, Mødding eller andre
større Oplag af lige saa brændbare Stoffer uden for Hus,

og naar de benyttes i nærmere Afstand fra de nævnte Gen¬
stande end 20 Alen, skal der
a) under Risten være anbragt en tætsluttende lukket

Askekasse af støbt Jern eller af forsvarlig tykke

Smedejernsplader med en hensigtsmæssigt indrettet
Forplade under Indfyringsstedet,
b)

omkring Lokomobilet anbringes en Skærm af Jern¬
blik eller af Træ, mindst 2 Alen høj og i en saadan
Afstand fra Lokomobilet, at en Mand kan gaa mellem
dette og Skærmen,

c)

til Brændsel alene benyttes Stenkul eller Kokes og

Cinders, hvorhos der

0)

over Skorstenens Munding skal være anbragt en til
Skorstenens øverste Rand nøje sluttende dobbelt

Gnistfanger af Jerntraad, hvis Traade ikke ere
fjernede over 1 Tomme fra hinanden og med en
Afstand af mindst 2 Tommer mellem Nettene. Er

Guistfangeren overdækket meden bevægelig Plade,
maa denne ikke være løftet, saa længe der er Fyr
under Kedlen.

Naar et Lokomobil benyttes i mindre end 50 Alens

Afstand fra Bygninger, belagte med Straa, Ror eller
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større Oplag af lige saa brændbare Sager uden for Hus

skal Pladsen, hvorpaa Lokomobilet opstilles, forinden frigøre¬
og under Brugen i en Omkreds af 10 Alen fra Lokomo
bilet stedse holdes ryddelig for Halm og lignende brændbar
Stoffer, hvorhos der under Brugen i Lokomobilets umiddel

bare Nærhed altid skal haves et større Kar med Vand og
Brandspande samt en Brandstige paa rede Haand.
26. Ved Benyttelse af Lokomobiler i Byer kan de

af Politiet forlanges, at der skal drages Omsorg for, a

Røgen fra Lokomobilet ikke bliver til Ulempe for de om
boende.

27. Et Eksemplar af de om Brugen af Lokomobiler

i Nærheden af Bygninger og let antændelige Genstande ti
enhver Tid gældende Bestemmelser skal stedse medfølge

ethvert Lokomobil, der udlejes til Brug; tillige skal Fyr¬
bøderen være i Besiddelse af et Eksemplar af de i oven¬

staaende Afsnit E indeholdte Bestemmelser for Pasning a

Dampkedler.
Saadanne Eksemplarer kunne forlanges udlevered¬

uden Betaling hos enhver af Assistenterne under Fabrik
inspektoraterne.

6. Om Ophævelse af ældre Bestemmelser.

28. Bekendtgørelse angaaende Indretningen af og
Tilsynet med Dampkedler paa Landjorden af 1. De

cember 1880 samt Bekendtgørelse af 15. Oktober 188'
ophæves.

Foranstaaende Bestemmelser træde i Kraft fra de¬
1. April 1891.

Elte dug ruusport us Drleutventer.

1

1891.

Kongl. Resol. ang. Indretningen af en Borger= 2. Marts.
skoleeksamen *). (Ministeriet for Kirke= og Under¬
visningsvæsenet.)
Indm. Saml. pag. 4

Indenrigsmin. Cirk. (til samtlige Amtmænd3
ang., hvorledes de Udgifter, der medgaa til Trans¬

port af Delinkventer, som af Retsbetjentene i et Amt

begæres fremsendte fra andre Amter til Undersøgelse
og Dom.
I en gennem Justitsministeriet hertil indkommen Skri¬

velse har Amtmanden over Sorø Amt meddelt, at der ved

Revisionen af Sorø Amts Repartitionsfonds Regnskab for
1889—90 under Paaberaabelse af Bestemmelsen i Forord¬

ning om Fribefordringsvæsenet af 26. Juni 1844 § 10 af
Revisor er gjort Udsættelse med Hensyn til den hidtili
Amtskommunen fulgte Praksis, hvorefter de Udgifter, der
medgaa til Transport af Delinkventer, som af Retsbetjentene
i Amtet rekvireres fremsendte fra andre Amter til Under¬

søgelse og Dom, henregnes til Delinkventomkostninger i den
paagældende Sag og saaledes udredes af Amtets Reparti¬
tionsfond, uden at der forlanges Refusion fra de Amter

hvorfra eller hvorigennem Transporten har fundet Sted.

Under Henvisning hertil har Amtmanden forespurgt, hvor¬
ledes bemeldte Udgifter ville være at udrede.

Efter den Anledning, den Ministeriet saaledes forelagte

Sag dertil giver, skulde man tjenstligst til fremtidig Jagt¬

*) De nærmere Bestemmelser angaaende Indretningen
af denne Eksamen kundgjordes ved Ministeriets Be¬
kendtgørelse af 4. s. M, der findes optaget i nær¬
værende Samling.
4*
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tagelse ikke undlade at meddele, at, for saa vidt de om¬

meldte Transporter — hvad nu kun aldeles undtagelsesvis
vil være Tilfældet — afgives in natura paa den i oven¬

nævnte Forordning forudsatte Maade, maa Byrden af dem
ifølge Reglen i oftnævnte Forordnings § 10 (jfr. § 4 Nr.

12) ligesom andre Amtsrejser, der afgives in natura,

bæres af de forskellige Amter, gennem hvilke Transporten

falder.
Hvad derimod angaar Spørgsmaalet om, hvorledes

Udgifterne skulle afholdes, naar der i Stedet for ovennævnte
Fremgangsmaade benyttes saadanne offentlige Befordrings¬

midler, som Jernbaner, Dampskibe, Posten og deslige, eller
anden lejet Befordring,
er dette Spørgsmaal til forskellig

Tid af Administrationen besvaret paa forskellig Maade.
Efter at Ministeriet imidlertid har gjort Sagen til Genstand
for fornyet Overvejelse, skønnes det ikke rettere, end at For¬

udsætningen for i disse Tilfælde at benytte den ved For¬

ordningen af 1844 hjemlede Fordelingsmaade ikke foreligger,
men at hele Udgiften — hvad ogsaa alt i Indenrigsmini¬
steriets Cirkulære af 24. Maj 1867 (Departementstidende
1867 Side 520)*) er antaget med Hensyn til Transporten
af undvegne Varetægtsarrestanter

—

maa betragtes som

Delinkventomkostninger og som Følge heraf udelukkende

bæres, for saa vidt den paagældende Sag behandles ved en

Landjurisdiktion, af vedkommende Amtsrepartitionsfond og,
for saa vidt den behandles ved en Købstadjurisdiktion, af

vedkommende Amts Købstæder (paa Bornholm den for Køb¬

stæder og Land fælles Amtsfond).
Det er dog en Selvfølge, at de her omhandlede Ud¬

gifter ingen Sinde som Aktionsomkostninger kunne paalæg¬
ges den tiltalte.
—— * * — ——

*) Se nærværende Samlings 8. Hæfte Side 223—24.

Str. ang. Vanojynsmænos Befordring.

79

1891.

Indenrigsmin. Skr. (til Amtmanden over Veile4.

Marts.

Amt) ang. Beregningen af Vandsynsmænds Be¬
fordringsgodtgørelse efter Lov 28. Maj 1880 § 10.
I behagelig Skrivelse af 31. Januar d. A. har Hr.
Amtmanden begært Ministeriets Resolution med Hensyn til
en fra Formanden for Vandsynsmændene i N. N. Kom¬
mune fremkommen Forespørgsel, om der maatte tilkomme

ham Befordringsgodtgørelse, og i bekræftende Fald med
hvilket Beløb, i Anledning af en af ham foretagen Syns¬

forretning over det mindre offentlige Vandløb N. N. Aa,
hvis Endepunkter begge ad nærmeste Kørevej ligge over
1 Mil fra hans Bopæl, og som selv har en Længde

af 1 Mil, uanset at Afstanden mellem Bopælen og Aaen
muligt paa enkelte Punkter af dennes Strækning er under
1 Mil.

I Anledning heraf skal man til behagelig Efterretning

og videre fornøden Bekendtgørelse tjenstligt melde, at man
med Dem maa holde for, at Lov om Vands Afledning og
Afbenyttelse af 28. Maj 1880 § 10 er at forstaa saaledes,
at der, naar vedkommende Vandsynsmands Bopæl ad nær¬

meste Kørevei ligger over 1 Mil fra det Sted, hvor Syns¬
forretningen tager sin Begyndelse eller afsluttes, tilkommer
ham en Befordringsgodtgørelse af 1 Krone pr. Mil for den

sammenlagte Vejlængde fra hans Bopæl til de nævnte
tvende Steder, ligesom man maa formene, at der ved Be¬

fordringsgodtgørelsens Fastsættelse intet Hensyn kan tages

til Længden af det synede Vandløb. Som Følge heraf
maa man med Dem være enig i, at der i det foreliggende
Tilfælde tilkommer Forespørgeren det af ham beregnede
Beløb af 2 Kroner i Befordringsgodtgørelse.

Justitsmin. Skr. (til Amtmanden over Maribo 4. Marts.

Amt) ang. Forstaaelsen af Udtrykket „ved en Be¬
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drift“ i § 15 i Lov af 12. April 1889 om For¬

anstaltninger til Forebyggelse af Ulykkestilfælde ved
Brug af Maskiner.
I Anledning af, at N. N. Sogneraad i et til Hr.
Stiftamtmanden indgivet Andragende angaaende Forstaaelsen

af Udtrykket „ved en Bedrift“ i § 15 i Lov af 12. April
1889 om Foranstaltninger til Forebyggelse af Ulykkestil¬

fælde ved Brug af Maskiner har forespurgt, hvor vidt ved¬
kommende Synsmand, naar en Gaardmand foruden sin

Jord har en Vindmølle, hvorved han driver Næring, og

som han altsaa ikke udelukkende benytter til Formaling af

Korn til Gaardens eget Brug, er berettiget til at betragte
Gaarden og Møllen som to Bedrifter, og som Følge heraf

berettiget til at beregne sig Betaling for Syn af Maskiner
ved to forskellige Bedrifter, har De i behagelig Skrivelse af

20. f. M. udbedt Dem en Udtalelse herom af Justitsmini¬
steriet, idet De har bemærket, at ved Udtrykket „en Bedrift¬
i bemeldte Paragraf formentlig nærmest maa forstaas hele

den Virksomhed, som drives for samme Mands Regning
paa samme Ejendom, og at det fremsatte Spørgsmaal der¬

for maa besvares benægtende.
Saaledes foranlediget skal man tjenstligst melde, at Ju¬
stitsministeriet tiltræder den af Dem udtalte Anskuelse.

4. Marts.

Nr. 31.

Bekendtgørelse ang. Indretning af en Borger¬

skoleexamen. (Ministeriet for Kirke= og Undervis¬
ningsvæsenet.)
Paa Ministeriets derom nedlagte allerunderdanigste

Forestilling har det behaget Hans Majestæt Kongen ved
allerhøjeste Resolution af 2. d. M. allernaadigst at be¬
myndige Ministeriet for Kirke= og Undervisningsvæsenet til

at bevilge saadanne kommnnale eller private Borgerskoler

B. ang. Borgerskolecksamen
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for Drenge, som ansøge derom, Tilladelse til for deres egne4.
Disciple at afholde en af Staten kontrolleret, paa normalt

begavede Børn i 14 3 15 Aars (Konfirmations=) Alderen
beregnet Afslutningseksamen, der dog ikke medfører offent¬

lige Rettigheder i nogen Henseende, og hvorfra ingen Over¬
førelse af Karakterer til nogen bestaaende Eksamen kan
finde Sted.

Derhos er Ministeriet for Kirke= og Undervisnings¬
væsenet ved samme allerhøjeste Resolution bemyndiget til
i Henseende til Ordningen i det enkelte og Afholdelsen af

denne Eksamen samt Kontrollen med samme m. m. at
give de nærmere Regler og træffe de fornødne Foran¬
staltninger.

I Henhold til den saaledes meddelte allerhøjeste Be¬

myndigelse fastsættes herved følgende nærmere Bestemmelser
for bemeldte Eksamen:
I.

Genstandene for Prøven og Fordringerne ved denne

blive følgende:
a)

Religion. Bibelhistorien maa være gennemgaaet i
i et Omfang omtrent som Balslevs Bibelhistorie.
Endvidere skulle alle Hovedstykkerne i Balslevs Lære¬

bog være læste; dog fordres ikke Forklaringerne lærte
udenad. Mundtlig Prøve.
b)

Modersmaalet. Det vigtigste af Sprogets Gram¬
matik maa være indøvet, og Stykker af vore be¬

tydeligere Forfattere, hvis Liv og Virksomhed i korte

Træk maa gennemgaas, skulle være læste, deriblandt

en Komedie af Holberg og en Tragedie af Oehlen¬
schlæger.— Mundtlig Prøve i Oplæsning, Gen¬

givelse og Analyse. — Skriftlig Prøve: En Gen¬

fortælling og en fri Gengivelse af et lettere, fra Un¬
dervisningen bekendt Stof.
c)

Historie. Fædrelandshistorien maa være gennem¬
gaaet efter en Lærebog paa mindst 150 Oktavsider
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og Hovedtrækkene af Verdenshistorien, særlig den nyere

4. Marts.

Tids, efter en Bog paa mindst 100 Oktavsider.
Mundtlig Prøve.
0)

Tysk og Engelsk eller kun et af disse Sprog.
Eleverne skulle have gennemgaaet passende Elementar¬

bøger og dernæst have læst i Tysk mindst 100 Sider,
i Engelsk mindst 50 Sider (å 1200 Bogstaver) af
blandet Indhold, udelukkende Prosa og af lettere Be¬
skaffenhed med Hensyn til Sproget; endvidere maa de
være øvede i Anvendelsen af Sprogenes Grammatik.

Der prøves i Oplæsning, Oversættelse af det læste
og Grammatik samt i Oversættelse fra Dansk til det

fremmede Sprog af lette Sætninger.
e)

Regning. Eleverne maa være indøvede i paa

Tavlen at udføre Regning med hele og brudne Tal,
anvendte paa ligefrem og omvendt, enkelt og sam¬
mensat Reguladetri, Delingsregning, Rentesregning,

almindelig Handelsregning, Blandingsregning, samt

i at behandle Tal og lette Opgaver i Hovedet. Der
forelægges til skriftlig Prøve 2 Opgaver i praktisk

Regning og aflægges mundtlig Prøve i Hoved¬
regning.
k)

Matematik.

1. Aritmetik. Talsystemet og de vigtigste Sæt¬

ninger om de 4 Regningsarter med hele og brudne,
positive og negative Tal, Ligninger af 1. Grad med
1 og 2 ubekendte, Proportioner og Decimalbrøk maa
være indøvede; tillige maa Uddragning af Kvadratrod
kendes. Mundtlig Prøve.

2. I Geometri lægges Hovedvægten paa geo¬
metrisk Tegning og Figurers Udmaaling; de Sæt¬
ninger om Vinkler, Trekanter, Parallelogrammer,

regulære Polygoner og Cirkler, som ere nødvendige
til Forstaaelsen heraf, gennemgaas. Tillige anskuelig¬
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gøres Udmaaling af de vigtigste Legemers Overflader 4. Marts.
og Rumfang. De i det sidste Aar udførte geo¬

metriske Tegninger fremlægges til Bedømmelse.
Mundtlig Prøve.
8)

Naturlære. Gennem Forsøg og Forklaring maa
Eleverne være bragte til at forstaa de vigtigste Ra¬
turfænomener, særlig dem, der have Betydning i det

daglige og praktiske Liv. Omfanget kan passende be¬
stemmes ved en Bog paa mindst 100 Oktavsider.

Mundtlig Prøve.
h)

Naturhistorie. Ved Paavisning paa virkelige Na¬

turgenstande og ved Forklaring maa Eleverne have
lært at kende Hovedformerne af navnlig de højere

Dyr og Planter samt Menneskets Bygning, hvortil
knyttes Hovedsætningerne af Sundhedslæren, alt efter
mindre Lærebøger. Mundtlig Prøve.

1)

Geografi. Fædrelandets og det øvrige Europas

Geografi samt Hovedtrækkene af de fremmede Verdens¬
deles maa være gennemgaaede efter en Lærebog paa
mindst 100 Oktavsider. Mundtlig Prøve.
k)

Frihaandstegning. Eleverne skulle have gennem¬
gaaet et planmæssigt Kursus i Tegning efter plane
Figurer (Fortegninger) og Modeller (Klodser, Brugs¬

genstande eller Gibs), f. Eks. efter Tegneinspektør

Andersens System. Ved Eksamen fremlægges det
sidste Aars Tegninger til Bedømmelse.
I)

Skrivning Eleverne skulle være oplærte til en

fast og god Haandskrift. I det sidste Skoleaar

skrive de hver Maaned en Side i en Maanedsskrive¬
bog, som fremlægges til Bedømmelse ved Eksamen
m)

Gymnastik. Eleverne skulle have gennemgaaet og

kunne gøre Rede for de i den autoriserede Lærebog
i Gymnastik § 75 nævnte, for Borgerskoler bestemte
Øvelser.
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4. Marts.

Endvidere maa Skolens Læseplan have et passende
ugentligt Timetal til Sang.

2. Udfaldet af Eksamen tilkendegives ikke ved for¬
skellige Karakterer, men alene ved Udtrykket „Bestaaet“ eller
„Ikke bestaaet“, saaledes at der til „Bestaaet“ kan føjes Til¬

læget „med Udmærkelse“
3. Med Hensyn til Beregningen af Karaktererne ved
Eksamen fastsættes følgende Regler:
a) Den ved Censureringen fremkomne Hovedkarakter
for Faget har følgende Værdi: Udmærket godt —

9, Udmærket godt? — 8, Meget godt — 7, Meget
godt? — 6, Godt — 5, Godt: — 4, Temmelig

godt — 2, Temmelig godt? — —2, Maadelig —
—9, Slet — —18.

b) Der gives Karakterer af indbyrdes lige Værdi i:

Religion, Modersmaalet (mundtlig Prøve), Historie,

Tysk og Engelsk eller et af disse Sprog, Aritmetik,
Geometri, Naturlære, Naturhistorie, Geografi, Fri¬

haandstegning, Skrivning, Gymnastik og Orden med
skriftlige Eksamensarbejder.
Hovedkarakteren for den skriftlige Prøve i Moders¬
maalet samt for Regning (skriftlig og mundtlig) tæller
dobbelt.

Den eksaminerende Lærer og Censorerne, som bedømme

en Prøve, skriftlig eller mundtlig, have efter indbyrdes Kon¬
ference at afgøre, hvilke af de ovennævnte Karakterer der i
Faget vil være at tillægge Eksaminanden.

4. For at bestaa Eksamen fordres mindst 5 Points
i Gennemsnit af de givne Karakterer; til „Bestaaet med
Udmærkelse“ fordres mindst en Gennemsnitskarakter af 8
Points

En Eksaminand, som ikke hører til Folkekirken, kan
fritages for Prøve i Religion.

B. ang Borgerskolecksamen.
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Karakteren i Gymnastik bortfalder for dem, som ifølge 4. Marts.
Lægeattest ikke have kunnet deltage i Gymnastikprøven.

5. For at kunne stedes til den her omhandlede
Eksamen maa Eksaminanden som Discipel have deltaget

fuldstændigt i Undervisningen i en eksamensberettiget Skoles
to øverste Klasser.

6. Eksamen afholdes indenfor Tidsrummet mellem den
15. Marts og den 30. April.

Da Opgaverne til skriftlig Besvarelse, der gives af

Ministeriet, ere fælles for alle Skoler, afholdes den skriftlige
Del af Eksamen samtidigt i dem alle; derimod vil der med
Hensyn til Afholdelsen af den mundtlige Del saa vidt

muligt blive taget Hensyn til den enkelte Skoles Ønske i
saa Henseende.

Opgaverne skulle senest 4 Dage før den skriftlige
Eksamens Begyndelse være tilstillede Skolerne i et Antal,

der retter sig efter Eksaminandernes; Indmeldelse af
disse vil være at indsende til Ministeriet inden hvert Aars
1. Februar.
Konvoluten, hvori alle Opgaverne sendes, maa ikke
aabnes af andre end Adressaten.

Den enkelte forseglede Opgavepakke maa først aabnes i

Eksamenslokalet til det for Opgavernes Besvarelse fastsatte
Klokkeslet, inden hvilket alle Eksaminanderne skulle være
samlede.

Tilsynet skal føres af mindst 2 af Skolen beskikkede
tilsynshavende i hvert Lokale, i hvilket der skrives. Den

ene tilsynshavende vælges blandt Skolens Lærerpersonale;

dog maa han ikke være Lærer i det Fag, hvortil Opgaven
hører. Den anden tilsynshavende vælges udenfor Lærer¬
personalet.

En af de tilsynshavende forsyner enhver Besvarelse

med sit Navns Underskrift samt Angivelse af Klokkeslettet
for dens Aflevering.
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4 Marts.

V ang. Borgerskolcetsamen

Den mundtlige Eksamen overværes af tvende Cen¬
sorer, der tillige bedømme de skriftlige Opgaver. Den ene

af disse Censorer, der maa have Fagkundskab og Undervis¬
ningserfaring i matematisk Retning, udnævnes af Mini¬
steriet for Kirke= og Undervisningsvæsenet, den anden i

Kjøbenhavn af Skoledirektionen, udenfor Kjøbenhavn af
Skolekommissionen, for saa vidt ikke Distriktsprovsten maatte

være villig til at være Censor. De indgive begge i For¬
ening Indberetning til Ministeriet om Eksamens Udfald.

Anser nogen af dem sig ikke for tilstrækkelig sagkyndig til
at censurere i et eller andet Fag, vælger Skolen med

hans Minde selv en Censor, som dertil maatte egne sig
og være villig.

Eksamensprøven i ethvert Fag censureres tillige af den
eksaminerende Lærer.

Eksamensbeviserne udfærdiges ved de kommunale Skoler¬

af Skolens Førstelærer, ved private Skoler af Skolens

Bestyrer.
Samtlige med den officielle Eksamenskontrol forbundne

Udgifter og Dagpenge udredes forskudsvis af Ministeriets
Kasse, men reparteres efter afsluttet Eksamen paa Skolerne

efter de Regler, der i saa Henseende senere fastsættes.

7. Ansøgninger om Tilladelse til at maatte afholde
den her omhandlede Eksamen blive at indsende gennenk
vedkommende Skoledirektion. Udenfor Kjøbenhavn maa An¬

søgningerne ogsaa for de private Skolers Vedkommende

være ledsagede af Erklæringer fra Skolekommissionen.
Ministeriet kan tage den givne Tilladelse tilbage, naar
Censorerne efter Eksamensudfaldet finde det uforsvarligt at
lade Skolen beholde Tilladelsen.
8. Nedenstaaende Timetabel maa efter Ministeciets

Formening anses som passende for en Borgerskole med 7
fremadskridende Klasser (for Børn fra 7 til 14 Aar), i hvilken
der undervises saa vel i Tysk som i Engelsk.

Skr. ang. Underholdsbidrag.
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4. Marts.

2
a

*
0

2

6

24

—

E

—

E

0i

E

a

S

(

E

C

*

0

20

1

-——

Religion
Dansk og Anskuelsesøvelser ..

2

2

2

2

7

5)

40

*)

Historie

*

Tysk

D

2

2

Ø

2

2

2

2

Engelsk

2

3

Regnina og Matematik...

6

6

6)

Naturlære

D

2

2

Naturhistorie

B

Geoaraft

Frihaandstegning
Skrivning

D

D

4

Gymnastik
Sang

2

S

LU

1
I

D

N

4

*)

*

2

L

S

D

*)

1

2

5

*)

L

3
5

0

6

8

8

2

2)

2

S

L

1

2

2

2

1
0

3

1

1
—

Sum.

25 29

31 33 36

——

0

2

2

O

3

3

3

2

Q

2

4

5)

5

2

2

2

1

3

1

— —

36 36

——

Det maa dog bemærkes, at lokale Forhold f. Eks. Ord¬

ningen af de nederste (Forberedelses=) Klasser, ofte kunne
nødvendiggøre Afvigelser fra denne Tabel

Justitsmin. Skr. (til Kjøbenhavns Magistrat) 5. Marts¬

ang., at Udbetaling af Underholdsbidraa i Henhold

til Lov af 20. April 1888 ikke kan tilkomme Ad¬
optivforældre af et uægte Barn
I behaaelia Skrivelse af 24. f. M. har den ærede

Magistrat ved at andraae, at Arbeidsmand N. N. og Hustrn
her af Staden, der ifølae Bevilling af 15. Januar d. A.

1890.
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5. Marts

Tkr. ang. Kbhvns elektriste Station

have adopteret et uden for Ægteskab avlet Pigebarn, til

hvis Underhold Kommis N. N. ifølge Alimentationsresolu¬
tion af 23 Februar 1888 er tilpligtet at bidrage 72 Kr.
aarlig, have forlangt udbetalt Underholdsbidrag i Henhold

til Lov af 20. April 1888, begært Justitsministeriets Re¬
solution med Hensyn til Spørgsmaalet om, hvor vidt den

omhandlede Ret tilkommer de nævnte Adoptivforældre.
Foranlediget heraf skal man tjenstligst melde, at man

med Magistraten er enig i, at den i Lov af 20. April 1888
§ 4 omhandlede Ret ikke tilkommer Personer, der have ad¬
opteret et uægte Barn.

6. Marts.

Indenrigsmin. Skr. (til Overpræsidenten i Kjø¬

benhavn) ang. Stadfæstelse paa et Tillæg til Ved¬
tægten for Styrelsen af Kjøbenhavns kommunale
Anliggender af 30. December 1857 vedrørende Per¬
sonalet ved den elektriske Station.
Efter Hr. Overpræsidentens i Skrivelse af 25. f. M.

derom gjorte Indstilling stadfæster Ministeriet herved som
Tillæg til Vedtægten for Styrelsen af Staden Kjøben¬
havns kommunale Anliggender af 30. December 1857

følgende af Kjøbenhavns Kommunalbestyrelse vedtagne Be¬
stemmelser:

1) Fra 1. Januar 1891 eller dog fra Begyndelsen
af Aaret ansættes ved den elektriske Station en Drifts¬
bestyrer, som lønnes med 2,800 Kr., stigende hvert 3. Aar

med 300 Kr. til 4,000 Kr., samt med fri Bolig, saa suart

denne kan skaffes til Veje paa Stationen, Brændsel og Lys,
dog saaledes at Brændsel og Lys kan afløses naar som helst

mod et aarligt Vederlag af 300 Kr.
Driftsbestyreren bliver sideordnet med de nuværende

Driftsinspektører paa Gasværkerne, hvem der derfor til¬

Skr: ang. Handel med Korn.
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lægges samme Lønning og samme Benævnelse som oven 6. Marts.
angivet.
Disse tre Embedsmænd sortere under Gasværksbe¬

styreren, som fører Overbestyrelsen af Stadens Gas= og

Elektricitetsværker og danner et Mellemled mellem Borg¬
mesteren og Driftsbestyrerne. Han benævnes efter 1. Maj

d. A. Direktør for Stadens Belysningsvæsen, og under

ham henlægges desuden samtlige Værkers Kasse= og Regn¬
skabsvæsen. Direktøren bliver at lønne som Stadsingeniøren
Stadsarkitekten og lignende Embedsmænd.

2) Fra 1. Marts 1891 ansættes ved den elektriske

Station en Elektriker og en Maskiningeniør, der begge
lønnes med 2,000 Kr., stigende hvert 3. Aar med 200 Kr.

til 3,000 Kr., samt fri Bolig, saa snart denne kan afgives
paa Stationen, Brændsel og Lys, dog saaledes at Brændsel

og Lys kan afløses naar som helst mod et aarligt Vederlag
af 250 Kr.

Det nærmere angaaende alle i det foregaaende nævnte
Embedsmænds Virksomhedsomraade og Myndighed ordnes
af Magistraten.

Med Hensyn til Ansættelses= og Pensionsforhold komme
de for Kommunens med tilsvarende Gager lønnede Embeds¬
mænd gældende Regler til Anvendelse.

Indenrigsmin. Skr. (til Amtmanden over Ribe 7 Marts.
Amt) ang., at Handel med nformalede Kornvarer i

Købstæderne i Henhold til Lov 15. April 1854 § 1
er aldeles fri.

I det med Amtets paategnede Erklæring af 16. Ja¬
nuar d. A. hertil indkomne Andragende har N. N. af

Varde, som har Borgerskab som Gæstgiver i bemeldte Køb¬
stad, anholdt om Bevilling til, uanset Bestemmelsen i Næ¬
ringsloven af 29. December 1857 § 64, tillige at vinde
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Skr. ang Ratihabition og Forlig.

Borgerskab som Købmand sammesteds, for at han, der i

7. Marts.

Forbindelse med sin Næring som Gæstgiver har drevet
Handel med indenlandsk Korn, kan udvide sin Forretning til

ogsaa at omfatte Handel med udenlandsk Korn
I denne Anledning skulde man til behagelig Efterret¬

ning og videre fornøden Bekendtgørelse tjenstligst melde, at,

da ifølge § 1 i Lov indeholdende nogle Bestemmelser an¬

gaaende Handel med Kornvarer og Brød af 15. April 1854,
der ikke er hævet ved Næringsloven af 29. December 1857,
Handel med uformalede Kornvarer i Købstæderne er aldeles

fri, og da denne Bestemmelse maa antages at angaa saavel
indenlandske som udenlandske Varer, foreligger der ikke for

Næringslovgivningens Vedkommende nogen Nødvendighed
for Andrageren for i det tilsigtede Øjemed at erhverve Næ¬

ringsadkomst som Købmand.

Regulativ ang. Desinfektion.

9. Marts.

(Justitsmini¬

Nr. 33.steriet.

Indm. Saml. pag. 4.
10. Marts.

Bekendtgørelse om Provinsarkiverne og Embeds¬

Nr. 34. mændenes Forhold til dem. (Ministeriet for Kirke¬

og Undervisningsvæsenet.
Indm. Saml. pag. 12.

11. Marts.

Jnstitsmin. Skr. (til Kjøbenhavns Forligs¬

kommission) ang. Paalæg til en Forligskommission
om at give nogle Parter Adgang til for samme at

ratihabere et Forlig.
Med behagelig Skrivelse af 11. f. M. har den ærede

Kommission hertil tilbagesendt et Andragende, hvori Under¬

retssagfører N. N. paa vedkommendes Vegne besværer sig
over, at Kommissionen har vægret sig ved at lade Gros¬
serer N. N. og Skrædermester N. N. her af Staden ved

Skr. ang. Byraadsvalg.
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deres befuldmægtigede for Kommissionen ratihabere et 11. Marts.

imellem dem den 12. Januar d. A. indgaaet Forlig, hvor¬
ved bemeldte Skrædermester N. N., næst at erkende en hos

ham den 10. s. M. for skyldig Husleje m. m. i Henhold
til en imellem ham og fornævnte Grosserer N. N. indgaaet
Lejekontrakt om en Lejlighed i sidstnævntes Ejendom fore¬

tagen Arrestforretning for lovlig foretagen, og dernæst at
frafalde sammes Justifikation, har erkendt sig pligtig til at
betale foruden Sagens Omkostninger dels den ifølge Leje¬

kontrakten den 3. Januar d. A. forfaldne Leje af fornævnte
Lejlighed for 1 Aar indtil April Flyttedag d. A., dels de

ifølge Kontrakten efterhaanden forfaldende Lejesummer indtil
April Flyttedag 1895, til hvilket Tidspunkt Lejeforholdet
efter Kontrakten skulde ophøre.

Foranlediget heraf skal man tjenstligst meddele, at man
har tilkendegivet Andrageren, at Ministeriet ikke finder An¬

ledning til at paalægge Forligskommissionen at give de
fornævnte Parter Adgang til for samme at ratihabere det
ommeldte Forlig.

Indenrigsmin. Skr. (til Amtmanden over Ran= 11 Marts.
ders Amt) ang., at den Omstændighed, at en Person
paa en ved et Byraadsvalg afgiven Stemmeseddel

ikkun er betegnet ved sit Efternavn og ved sin

Stilling, i og for sig ikke indeholder tilstrækkelig
Grund til at kassere den afgivne Stemme.
I det med Amtets paategnede Erklæring af 12. f. M.
hertil indsendte Andragende har Partikulier C. N. Boldsen

af Randers i Henhold til § 9 i Købstadkommunalloven af
26. Maj 1868 for Ministeriet indanket den af Byraadet i

Randers under 20. Jannar d. A. afgivne Kendelse, hvor¬

efter Raadet har afvist den af ham indgivne Klage over det
i Købstaden den 13. samme Maanad af de højst beskattedes

1891.

11. Marts
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Skr ang. Byraadsvalg.

Vælgerklasse foretagne Valg af Medlemmer til Byraadet,
ved hvilket der efter forudgaaet Opfordring fra en stor

Kreds af Vælgere blandt andre blev stemt paa ham.

Klagen gaar ud paa, at Valgbestyrelsen kun har opført
som faldne paa ham 171 gyldige Stemmer, medens 16

Stemmesedler, paa hvilke der alene stod anført „Partikulier

Boldsen“ uden Betegnelse af Fornavn, ikke bleve medregnede
i
for hans Vedkommende under Hensyn til, at der

Randers Købstad er bosat en anden Mand af samme Navn

og Stilling, og at som Følge heraf Arkitekt E. Achen, der
havde erholdt 182 gyldige Stemmer, blev erklæret som valgt.

Foranlediget heraf skulde man til behagelig Efterret¬
ning og videre fornøden Bekendtgørelse tjenstligst melde, at

den Omstændighed alene, at en Person under de angivne

Forhold paa en Stemmeseddel ikkun er betegnet ved sit
Efternavn og ved sin Stilling, i og for sig ikke indeholder

tilstrækkelig Grund til at kassere den afgivne Stemme, men
at det afgørende maa være, hvor vidt det efter hvad der i

øvrigt foreligger, maa anses for utvivlsomt, at der ved

Stemmegivningen ikkun kan have været sigtet til en bestemt
Mand; der er derfor ogsaa i den i Indenrigsministeriets

Cirkulære Nr. 47 af 20. April 1882 indeholdte Vejledning

til Forstaaelsen af Købstadkommunallovens § 8 alene frem¬

hævet, at Stemmesedlen bør indeholde en „efter Omstændig¬

hederne“ tilstrækkelig tydelig Betegnelse af de Personers

Navne, paa hvilke der stemmes, saa at ingen Forveksling
kan finde Sted, hvorimod der ikke er opstillet som en

absolut Betingelse for Stemmeafgivningens Gyldighed, at
Personerne paa Stemmesedlerne ere betegnede ved deres
fulde Navn.

Da der nu efter de i den her omhandlede Sag fore¬

liggende Oplysninger ingen som helst Grund er til at drage
i Tvivl og ikke heller synes fra nogen Side at være blevet
betvivlet, at der ved den paa de paagældende Stemmesedler

Skr ang. Byraadsvalg.
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brugte Betegnelse „Partikulier Boldsen“ har været sigtet til 11. Marts.
Klageren, og ikke til den anden i Købstaden bosatte ca.
70=aarige Mand af samme Navn og Stilling, om hvis

Valg der ikke ved den paagældende Lejlighed har været
eller efter Forholdene kunde være Spørgsmaal, og som

ogsaa i Almindelighed betegnes som forhenværende Land¬
mand og ikke som „Partikulier“, skønner Ministeriet ikke

rettere, end at Valgbestyrelsen har savnet Føje til at und¬
lade at tage Hensyn til de paa Klageren saaledes faldne
Stemmer.

Som Følge heraf maa oftnævnte Partikulier C. N.

Boldsen og derimod ikke Arkitekt E. Achen anses som valgt
valgt til Medlem af Byraadet.

Indenrigsmin. Skr. (til Amtmanden over Odense 11 Marts.

Amt) aug., at Valgbestyrelsen ved Optælling af de
ved et Omvalg paa Medlemmer til en Købstads

Ligningskommission afgivne Stemmer med Rette havde
undladt at medregne de paa en Persou faldne Stem¬

mer, hvem Byraadet havde fritaget for at modtage

det paa ham ved det første Valg faldne Valg.
I det med Amtets Skrivelse af 29. November f. A.

tilbagefulgte Andragende har N. N. med flere Beboere af
Middelfart i Henhold til Købstadkommunalloven af 26. Maj
1868 § 22, jfr. § 9, for Ministeriet indanket en af Mid¬

delfart Byraad under 3. Oktober f. A. afsagt Kendelse,
ifølge hvilken en fremsat Indsigelse imod Gyldigheden
af det af den højst beskattede Vælgerklasse den 18. Sep¬

tember f. A. foretagne Omvalg paa 2 Medlemmer til

Købstadens Ligningskommission ikke er bleven tagen til Følge.
Den foreliggende Besværing gaar ud paa, at Valg¬
bestyrelsen ikke har taget Hensyn til, at det højeste Antal

Stemmer ved det omhandlede Valg er faldet paa By= og
Herredsfuldmægtig N. N., hvem Byraadet under 5. Sep¬
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Skr. ang. Vaad.

11.Marts, tember f. A. havde fritaget for at modtage det paa ham

under 21. August s. A. faldne Valg som Ligningskommissær,

men har erklæret Dyrlæge N. N. og Tobaksfabrikant N. N.,
som efter bemeldte By= og Herredsfuldmægtig N. N. er¬
holdt det højeste Antal Stemmer, for valgte til Medlemmer

af Ligningskommissionen.

Foranlediget heraf skulde man til behagelig Efterret¬

ning og videre fornøden Bekendtgørelse tjenstligst melde, at
Ministeriet finder, at Valgbestyrelsen i det foreliggende Til¬

fælde med Rette har undladt ved Optællingen at medregne

de paa By= og Herredsfuldmægtig N. N. faldne Stemmer,

og at det derfor maa have sit Forblivende ved den af By¬
raadet under 3. Oktober f. A. afsagte Kendelse.
11. Marts.

Indenrigsmin. Skr. (til Amtmanden over Ring¬

kjøbing Amt) ang., hvorvidt det kan anses tilladeligt
at binde Vaad med dobbelt eller flerdobbelt Garn,

særlig i Hoven.
I det med Hr. Amtmandens behagelige Skrivelse af 25.
Oktober f. A. hertil indsendte Andragende har Herredsfogden

i N. N. Herreder til Brug under en mod tvende Fiskere for
Overtrædelse af Fiskerilovens Bestemmelser angaaende Fiskeriet
i Limfjorden indledet Undersøgelse begært en Udtalelse fra
Ministeriet om, hvor vidt det kan anses tilladeligt at binde

Vaad med dobbelt eller flerdobbelt Garn, særlig i Hoven.
Efter i denne Anledning at have brevvekslet med Fiskeri¬
kontrolløren for Jylland og Ministeriets Konsulent i Fiskerisagen
skulde man til behagelig Efterretning og videre fornoden Bekendt¬

gørelse tjenstligst melde, at da de i Fiskeriloven indeholdt¬
Bestemmelser angaaende Maskevidde for Garnredskaber til¬
sigte at bevirke, at Masken under Garnets Brug lader er

vis Plads aaben til Gennemgang for mindre Fisk, mac
allerede de nævnte Bestemmelser være til Hinder for, a
Garnet bindes paa den omhandlede Maade, nemlig af 2

eller flere Lag nsammentvundne Garn, hvorved der tilveje

Skr. ang. umyndiggjorte.
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bringes Hindring for de mindre Fisks frie Gang gennem 11. Marts.
Masken; men i øvrigt maa det antages, at Garn, der ere

bundne paa den nævnte Maade, henhøre til de Red¬
skaber,der ere forbudte ifølge Bestemmelserne i Fiskeri¬
lovens § 39.

Justitsmin. Skr. (til Amtmanden over Kjøben= 11. Marts.

havns Amt) ang., hvorledes Værgen skal forholde
sig for at komme i Besiddelse af en umyndiggjorts

Formue til Anbringelse i Overformynderiet.
Ved at meddele, at det har vist sig umuligt for ved¬

kommende Værge at komme i Besiddelse af den den

umyndiggjorte N. N. tilhørende Formue for efter Reglerne
at anbringe denne i Overformynderiet, har Herredsfogden i

N. N. Herred i det med Hr. Stiftamtmandens behagelige
Skrivelse af 26. f. M. hertil indsendte Andragende fore¬

spurgt, om den umyndiggjorte ved Politiets Assistance vil
kunne udsættes af Besiddelsen af sin Formue, og om Om¬
kostningerne herved i bekræftende Fald skulle afholdes af

hendes Formue. Hr. Stiftamtmanden har i den Anledning

henstillet, om ikke Sagen rettest bør ordnes saaledes, at
Værgen begærer den umyndiggjortes Formue registreret af

Skifteretten, og at den paagældendes Effekter samtidig med
Registreringen bringes ud af den umyndiggjortes Besiddelse

til Indsættelse i Overformynderiet.

Foranlediget heraf skal man tjenstligst meddele, at efter
Ministeriets Formening vil vedkommende Værge have at

henvende sig til Fogden med Begæring om at sætte den

umyndiggjorte ud af den ulovlige Besiddelse af hendes For¬

mue, hvorhos tilføjes, at det til at dække Omkostningerne
ved en saadan Fogedforretning medgaaende Beløb kan føres

til Udgift i vedkommende Værgemaalsregnskab.

Justitsmin. Skr. (til Ministeriet for Kirke= og 12 Marts¬

Undervisningsvæsenet) ang., hvad der vil være at
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Skr. ang. Udlændinges Ægtevielse.

—

iagttage før tvende Udlændinges Ægtevielse he

12. Marts

i Riget.
I Anledning af det med Kirke= og Undervisningsmini
steriets behagelige Skrivelse af 9. ds. Justitsministeriet ti
Betænkning tilstillede Andragende, hvori Sognepræsten fo
N. N. Menigheder forespørger, om han maa ægtevie er

Mand fra Holmsland, der opholder sig i Slesvig og e
blevet forlovet med en Pige fra dette Land, til hvilket de

er Brudeparrets Hensigt efter Brylluppet at vende tilbage

skal man tjenstligst meddele, at der, som udtalt i Justits

ministeriets Skrivelser af 27. Juli 1863 og 27. Novembe

1866, jfr. tillige Kirke= og Undervisningsministeriets Skri
velse af 2. Marts 1886 (i gejstlig Reskriptsamling.*) m. fl.

efter den her gældende Lovgivning intet er til Hinder for
at tveude her sig opholdende Udlændinge med fuld borgerli

Virkning her i Landet ægtevies af den til Ægtevielse be
rettigede Præst, som de dertil kunne formaa, naar i det hel
det samme af Præsten paases som ved Vielse af Ind

lændinge, altsaa blandt andet, at de paagældende, for sa¬

vidt Lysning ikke ønskes eller paa Grund af Brudens ren
midlertidige Ophold her i Landet ikke kan ske, producer

Vielsebrev, samt tilvejebringe de foreskrevne Bevislighede
og Legitimationer, men at der selvfølgelig dermed intet e

afgjort angaaende Spørgsmaalet om, hvor vidt et saalede¬
indgaaet Ægteskab uden for Riget vil blive anerkendt son

gyldigt indgaaet. For saa vidt imidlertid Vielsen i Henhol¬
til soranførte ikke maatte kunne finde Sted uden Vielsebrer

finder Justitsministeriet Anledning til at gøre opmærkson
paa, at man under Hensyu til stedfunden Elusion af andr
Landes Love ved Cirkulære af 5. Februar 1883 Nr. 5 ha

paalagt Overøvrighederne ikke at meddele Udlændinge Vielse
brev, med mindre Bruden har taget saadant Ophold her
Landet, at Lysning her gyldigt kunde foregaa, og er
*) Se nærværende Samlings 12. Hæfte Side 19—20.

Sie alg. Dylette Fie rgChev.
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bestemt dansk Præst vilde være pligtig til at foretage Viel= 12. Marts.
sen, og at Justitsministeriet ikke vil kunne fravige dette
Vilkaar for Vielsebrevs Meddelelse, med mindre der tilveje¬

bringes en Erklæring fra vedkommende udenlandske Myn¬
dighed eller vedkommende fremmede Magts her værende

diplomatiske Repræsentant til Sikkerhed for, at der efter

Brudens Hjemsteds Love intet er til Hinder for Ægteskabets
Indgaaelse her i Landet.

Indenrigsmin. Skr. (til Amtmanden over Aar= 12 Marts.

hus Amt), hvorved det tillades, at Færgestedet
paa Thuns nedlægges efter Indstilling af Aarhus
Amtsraad i Henhold til § 4 i Lov af 21. Marts
1874 om Bestyrelsen af Færgevæsenet.

Indenrigsmin. Skr. (til Overpræsidenten i Kjø=12.Marts.

benhavn) ang. Stadfæstelse paa et Tillæg til Ved¬

tægt for Styrelsen af Kjøbenhavns kommunale An¬
liggender af 30. December 1857 vedrørende en af
Kjøbenhavns Kommunalbestyrelse vedtagen Bestem¬

melse om, at der fra 1. Marts 1891 oprettes en
Assistentpost af 1. Klasse paa Blegdamshospitalets
Kontor.

Justitsmin. Skr. (til Amtmanden over Viborg 12. Marts.

Amt) ang., hvorvidt en Politimester paa egen Haand
havde kunnet hæve en efter Begæring af vedkom¬
mende Amtsvejinspektør for Overtrædelse af Bestem¬

melserne i Forordning af 13. December 1793 § 82

anlagt offentlig Politisag.
I behagelig Skrivelse af 11. Juli har Hr. Kammer¬
herren med Hensyn til, at Politimesteren i N. N. Herreder
Trettende Hæfte.

5
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12.Marts.paa

L. om Vivisektion.

egen Haand har hævet en efter Begæring af vedkom¬

mende Amtsvejinspektør for Overtrædelse af Bestemmelserne

i Forordning af 13. December 1793 § 82 anlagt offentlig
Politisag, og derefter i en ham afæsket Erklæring til Støtte
herfor har paaberaabt sig, at den omhandlede Undersøgelse

ikke kan siges at være begæret af en kommunal Myndighed,

da Begæringen ikke er fremkommen fra Amtsraadet, men
alene fra Vejinspektøren, der formentlig ikke uden særlig

Bemyndigelse kan handle paa Raadets Vegne, udbedt Dem

Justitsministeriets Resolution i Sagen, idet De har udtalt

som Deres Anskuelse, at kommunale Embedsmænd, til hvis
Ledelse et administrativt Forretningsomraade er betroet, maa

betragtes som handlende paa vedkommende kommunale Myn¬
digheders Vegne, saa at Henvendelser fra dem maa anses
som kommende fra selve de nævnte Myndigheder.
Foranlediget heraf skal man efter over Sagen at have

brevvekslet med Indenrigsministeriet tjenstligst melde, at,
da der ikke kan antages at tilkomme Amtsraadene nogen
Ret til at fordre Krænkelser af Vejvæsenets Interesser

paatalte under en offentlig Politisag, og da det her¬
efter bliver overflødigt at undersøge, hvor vidt der under
en modsat Forudsætning maatte antages at tilkomme

Vejinspektøren nogen almindelig Bemyndigelse til i det

paagældende Forhold at optræde paa Amtsraadets Vegne,
maa Justitsministeriet give Politimesteren Medhold i, at

der ikke har paahvilet ham nogen Pligt til, forinden han
hævede den omhandlede Sag, at indhente Amtsraadets
Samtykke hertil.

13. Marts.

Lov om Vivisektioner.(Justitsministeriet).

Nr. 43.

Indm. Saml. pag. 17.

Skr. ang. Byggearbejder ved Kirker.
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Kirke= og Undervisningsmin. Skr. (til Biskop= 13.Marts.

en over Viborg Stift) ang. en Kirketiendeejers
forpligtelse til at efterkomme Synets Fordring om

t indsende Tegninger til Arbejders Udførelse ved
kirken.

at da der ikke kan være nogen
vivl om, at der efter den Maade, hvorpaa Byggefore¬

agender almindeligen iværksættes, hører Tegninger til Ud¬
ørelsen af ethvert omhyggelig ordnet Byggearbejde, maa

ette saa meget mere gælde om Arbejder ved Bygninger,
er, som i nærværende Tilfælde, ere af monumental Ka¬

akter, uden at der i saa Henseende kan støttes noget i

nodsat Retning paa den Omstændighed, at Synsloven ikke
idtrykkelig har udtalt sig herom, jfr. ogsaa vedkommende

andsthingsudvalgs Betænkning, Rigsdagstidende for 1860
3. Spalte 429. Ministeriet maa derfor anse det for at

ære Synets Ret og Pligt at forlange Tegninger forelagte
f Kirketiendeejerne, hvor der efter Arbejdets Beskaffenhed
indes Anledning hertil.

Justitsmin. Skr. (til Amtmanden over Kjøben=17 Marts.

avns Amt) ang., hvorvidt Stævningsmændene i
denhold til § 3 i Lov II. April 1890 kunne nægte
t forkynde en Indkaldelse til Forligskommissionen,
ordi den ikke ledsages af Genpart til Overlevering

il Indklagede.
Hr.
at Justitsministeriet med

stiftamtmanden er enigt i, at den citerede Lovbestemmelse

ke hjemler den saaledes stillede Fordring.

Bekendtgørelse om Forandring i Reglement af 20. Marts¬
0. Deeember 1883 om Ordens Overholdelse m. m. Nr. 40.

1891.
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20. Marts.

Skr. ang. Kreditoplagsret

paa Kjøbenhavns Inderred og i Kjøbenhavns Havn.
(Indenrigsministeriet.)
Indm. Saml. pag. 19.

22. Marts.

Generaldirekt. f. Skattev. Skr. (til Overtoid¬

inspektoratet i Kjøbenhavn) ang. et Andragende fra
et Dampskibsselskab i Kjøbenhavn om, at der maa

blive tilstaaet Selskabet Kreditoplagsret i dets eget
Navn, navnlig for Kul, Tougværk og Sejldng,
imod at Bestyrelsens Formand kautionerer for
Selskabet.
at da det paagældende Damp¬

skibsselskab ikke driver Handel, kan der ikke tilstaas Selskabet
som saadant Kreditoplagsret, hvorimod der intet vil være
at erindre mod, at et af Bestyrelsens Medlemmer, der har

eller maatte erhverve Kreditoplagsret, tager de Selskabet

tilhørende Varer paa sit Kreditoplag, saaledes at Varerne
et og alt blive at henregne til samme.

23. Marts.

Bestemmelser vedrørende Arbejdstiden paa Or¬

logsværftet. (Marineministeriet.)
Ministeriet har under 23. d M. resolveret, at Bestem

melserne i § 8 af det foreløbige Reglement sor Underklas
serne af Flaadens faste Mandskab af 19. September 1868
ophæves fra den 1. April d. A at regne, og at følgend
Bestemmelser vedrørende Arbejdstiden paa Orlogsværftet fr¬

samme Dag træde i Kraft.

Den reglementerede Arbejdstid er:
fra 16. Marts til 15 Oktober, begge inkl., fra Kl. 6. For
middag til Kl 41½ Eftermiddag,

Best. ang. Arbejdstid paa Orlogsværftet
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———

begge Dage inkl.

23. Marts.

——

fra 1. Marts til 15. Marts

fra Kl.61 Fm. til Kl. 41 Em.,
16. Oktbr. 31. Oktbr.

16. Febr. 29. Febr.

—7 . . 414
1. Novbr.

15. Novbr.

— 1. Febr. 15 Febr.

* 71 . . 411

16. Novbr. 30. Novbr. )
16. Januar: 31. Januar

* * 8 . . 4114

1. Decbr. 15 Januar *

* 8 . . 3314

Om Eftermiddagen tilstaas der Mandskabet til Om¬

klædning 15 Minutter før den reglementerede Arbejdstids

Ophør, og paa de Dage Lønning udbetates ophører Arbejdet
15 Minutter tidligere.

Den reglementerede Hviletid er:

begge Dage inkl.
FrokostMiddag
fra Kl.
fra 16. Marts til 15. Oktbr.
1. Marts

—

fra Kl.

8 til 81, 11½ til 121,

15. Marts

8 819, 111 12,
16. Oktbr. 31. Oktbr.

—

16. Febr.. 29. Febr.

81lg= 9. 111 12,
1. Novbr.

15. Novbr

16. Novbr. 15. Februar

ingen, 111 12.

Naar Arbejdet om Vinteren paabegyndes mindst 11½

Time før den reglementerede Arbejdstid, tilstaas der 20
Min. til Frokost fra Kl. 8 til Kl. 8. 20 Min., og naar

Arbejdet fortsættes mindst 2 Timer efter den reglementerede
Arbejdstid, tilstaas der 15 Min. Hviletid fra Kl. 4 til 41,

undtagen i December og 1. Halvdel af Januar Maaned,

hvor Hviletiden i saa Tilfælde er fra Kl. 31½ til 3914.
5“
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Cirk ang. Gendarmerikorpset.

———

Som Natarbejde beregnes:

23. Marts.

Alt Arbejde, der udføres mellem Kl 8 Eftermiddag og
Kl. 6 Morgen.

Justitsmin. Cirk. (til samtlige Amtmænd og

28. Marts.

Politimyndigheder) ang. Gendarmerikorpsets frem¬

tidige Inddeling og Stationering.
Justitsministeriet skal herved tjenstligst bringe til D' Hrr.s

Kundskab, at man fra Krigsministeriet har modtaget Med¬
delelse om, at det ved allerhøjeste Resolution af 18. d. M.
er bestemt, at Gendarmerikorpset fremtidigt skal inddeles i 3

i Stedet for som hidtil i 4 Gendarmeriafdelinger, hvorefter

Krigsministeriet har bestemt, at Gendarmeriafdelingerne frem¬

tidigt skulle inddeles i Officersdistrikter i Stedet for som

hidtil i Gendarmeridetachementer, og at Officersdistrikterne
skulle inddeles i Gendarmeristationer.

Gendarmeriafdelingerne ville blive stationerede saaledes:
1. Gendarmeriafdeling i Kjøbenhavn med Officersdistrikter
i Kjøbenhavn, Frederiksberg, Holbæk, Ringsted, Næstved
og Nykjøbing paa Falster.

2. Gendarmeriafdeling i Kolding med Officersdistrikteri
Kolding, Vejle, Holstebro, Odense og Svendborg.

3. Gendarmeriafdeling i Aarhus med Officersdistrikter i
Aarhus, Hobro, Thisted og Hjørring.

31. Marts.
Nr. 44.

Lov om Anlæg af en Frihavn ved Kjøbenhavn

samt om Nedsættelse af Havneafgiften til Kjøben¬
havns Havn m. v. (Indenrigsministeriet.)
Indm. Saml. pag. 20.
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L. om Svinedifteritis.
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Foreløbig Lov om Indtægts= og Udgiftsbevilling, 1. April.
indtil Finansloven for Finansaaret fra 1. April Nr. 46.

1891 til 31. Marts 1892 er given *).
Indm. Saml. pag. 28.

Lov om Forlængelse af Varigheden af Loven af 1 April.
14. December 1887 om Foranstaltninger imod den Nr. 47.
saakaldte Svinedifteritis. (Indenrigsministeriet.)
Indm. Saml. pag. 28.

Lov om den offentlige Fred paa Folkekirkens 1. April.

Helligdage samt paa Grundlovsdagen. (Justits= Nr. 48.
ministeriet.)
Indm. Saml. pag. 29.

Lov om Forlængelse af den midlertidige Jagtlov 1. April.
af 1. Marts 1888. (Indenrigsministeriet.)

Nr. 49.

0Ni

Indm. Saml. pag. 31.

Lov om en Ølskat m. m. (Finansministeriet. 1. April.
Indm. Saml. pag. 31.

Nr. 50.

Lov om Ændringer i Lovgivningen om Told= og1.
ndenlandsk Roesukkerafgift. (Finan ministeriet.
Indm. Saml. pag. 40.

*)

Kontrasigneret af samtlige Ministre: J. B. S. Estrup,
I Nellemann, O. D. Rosenørn=Lehn, N. F Ravn,
J. F. Scavenius, Bahnson, Ingerslev.

April.

Nr. 51.

1891.

1. April.
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Lov om Fæstevirksomhedens Ordning. (Justits

Nr. 53. ministeriet.)
Indm. Saml. pag. 42.

1. April.
Nr. 54.

Lov om Oprettelse af Landvæsenskommissioner

paa Færøerne. (Justitsministeriet.)
Vi Christian den Niende osv. G. v. Rigs

dagen har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadfæste
følgende Lov:
I. De ved Lov om Udskiftning af Fælleshauger pa¬
Færøerne af 4. Marts 1857, jfr. Lov om Ordningen a
de til Haugevæsenet paa Færøerne hørende Forhold af 23

Februar 1866 § 80, 2. Stykke, anordnede Udskiftningskom¬
missioner saa vel som de for samme ved de nævnte Lop¬

anordnede Overinstanser ophæves. Til Behandling og Paa
kendelse af de ved de nævnte Love til Udskiftningskommis

sionerne henlagte Sager samt af de i Lov om Grandestævn

paa Færøerne af D. D. § 2, jfr. §§ 7 og 10, ommeldt
Sager, oprettes i hver Syssel en Landvæsenskommission, fr
hvilken Indankning sker til en for Færøerne fælles Over
landvæsenskommission.

2. Hver af Landvæsenskommissionerne bestaar af Syssel
manden som Formand og to af Lagtinget valgte, i Syssele
bosatte Mænd. Overlandvæsenskommissionen bestaar c
Sorenskriveren som Formand og 4 af Lagtinget valgte Mænd

Til i Forfaldstilfælde at tiltræde Kommissionerne vælges c

Lagtinget 4 Suppleanter til hver. Kommissionernes Med
lemmer og Suppleanter vælges for 6 Aar. Genvalg ka
finde Sted

3. Naar en Sag ønskes indbragt for Landvæsenskommis
sionen har vedkommende Klager derom at indgive skriftlig B

gæring til Sysselmanden. Er det en paa Grandestævne tage

L. om Landvæsenskommissioner p. F.
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Beslutning, der paaankes, skal Begæringen være indgiven senest
1. April.

8 Uger efter den Dag, da Beslutningen er vedtagen. Syssel¬
manden har derpaa, næst at meddele Klageren Attest om

Sagens Indbringelse, at udfærdige Indkaldelse i samme med
Angivelse af Tid og Sted for Sagens Behandling, hvilken

altid bør henlægges til den Bygd, hvortil Sagen nærmest
hører. Sysselmanden har derhos at give Landvæsenskommis¬

sionens øvrige Medlemmer Meddelelse om Sagen og dens
Foretagelse.
4. Indkaldelsen maa Klageren med mindst 14 Dages

Varsel lade bekendtgøre ved Læsniug til Kirkestævne og iøv¬
rigt paa anden sædvanlig Maade efter den af Sysselmanden
derom i Indkaldelsen givne Anvisniug i den eller de ved¬

kommende Bygder. Særlig Underretning om Sagens Fore¬

tagelse skal derhos af Sysselmanden meddeles Landfogden i
de Tilfælde, hvor Godsadministrationens Samtykke efter de

gældende Bestemmelser skal indhentes
5. Naar Kommissionen er traadt sammen bør den

saavidt mulig uafbrudt fortsætte Sagens Behandling, indtil

alle fornødne Oplysninger ere tilvejebragte, særlig ved at
høre Parterne og modtage Vidneforklaringer samt om for¬
nødent, befare Aastedet. Vidner kunne uden Hensyn til deres

Værneting tilkaldes til at give Møde paa det Sted, hvor
Kommissionen holdes. Indkaldelsen af Vidner udstedes af

Sysselmanden efter vedkommende Parts Begæring. Kom¬
missionen kan ogsaa, forsaavidt den finder Anledning dertil,

tilkalde sagkyndig Bistand.
Kommissionen har at mægle Forlig mellem Parterne

Viser Forligsprøven sig at være forgæves optages Sagen
til Kendelse, der afsiges inden 6 Uger efter Optagelsen, idet
Parterne, samtidig med Optagelsen, underrettes om Tid og

Sted for Kendelsens Afsigelse.

6. Er nogen af Parterne utilfreds med Landvæsens¬
kommissionens Kendelse, skal det staa ham frit for inden 3

1891.
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1. April. Maaneder fra Afsigelsen at indanke den for Overlandvæsens¬

kommissionen. Naar 3 Maaneder ere forløbne, kan Paaanke

ikke finde Sted uden Oprejsningsbevilling, der meddeles af

Amtet, men kun naar den paagældende fremfører en antagelig
Grund for, at Appellen ikke i rette Tid er iværksat, og der
ikke er hengaaet længere Tid end 6 Maaneder fra Kendelsens

Afsigelse. For denne Bevilling, der udfærdiges ved simpel
Ekspedition, erlæges intet Gebyr.

7. Begæring om Appellen indgives skriftlig, ledsaget

af Aktsbeskrivelse af Landvæsenskommissionsforretningen, til
Sorenskriveren, der derpaa, efter at have meddelt Attest om,

at Appel er begært, straks efter Reglerne i §§ 3 og 4 ud¬
færdiger Indkaldelse for Overlandvæsenskommissionen, samt

giver dennes øvrige Medlemmer den fornødne Meddelelse om
Sagen og dens Foretagelse. Indkaldelsen tilstilles Appellanten
til Forkyndelse overensstemmende med Reglerne i § 4, samt
for Medlemmerne af den Landvæsenskommission, der har

paakendt Sagen i 1. Instants.

8. Jøvrigt forholdes med Hensyn til Sagens Behand¬

ling, Optagelse og Paakendelse ved Overlandvæsenskommis¬
sionen efter de samme Regler som ved Landvæsenskommis¬

sionen, jfr. § 5, hvorved bemærkes, at Parterne ikke ere pligtige

at fremlægge Situationskort for Overlandvæsenskommissionen,
hvis Medlemmer derimod, naar det begæres, eller Sagen

efter deres eget Skøn fordrer det, skulle befare Aastedet. Par¬
terne kunne uden Bevilliug for Overlandvæsenskommissionen

fremlægge nye Bevisligheder og føre nye Vidner.
9. Overlandvæsenskommissionens Kendelser ere endelige.

Dog staar det den Part, der vil anke over, at Overland¬

væsenskommissionen har afgjort Punkter, der ligge udenfor
Landvæsenskommissionens Omraade, eller afvist Sager, der
ligge indenfor dens Omraade, frit for at indanke Kendelsen

for Højesteret, der da kun vil have at afgøre, om Overland¬
væsenskommissionen har været kompetent eller ikke, og efter

L. om Landvæsenskommissioner p. F.
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Omstændighederne helt eller delvis at ophæve Kendelsen og 1. April.
at afvise Sagen fra eller henvise den til Landvæsenskommis¬

sionen, men iøvrigt ikke indlade sig paa Sagens Realitet.
10. Foruden fri Befordring tilkommer der ethvert af

Landvæsenskommissionens og Overlandvæsenskommissionens
Medlemmer en Godtgørelse af 2 Kr. for hver Dag, Forret¬

ningen nødvendiggør deres Fraværelse fra Hjemmet. Det

samme tilkommer Vidner, der maa give Møde uden for deres

Syssel. Formener en Part, at der er forlangt Dagpenge
for et for stort Antal Dage, kan han i Løbet af 14 Dage
efter at Beløbet er affordret, forelægge Sagen for Amtman¬
1

den, ved hvis Afgørelse det har sit Forblivende. Tilkaldte

sagkyndige tilkommer der foruden fri Befordring en Godt¬
gørelse, hvis Størrelse fastsættes af Kommissionen.
Forinden, Landvæsenskommissionens eller Overland¬

væsenskommissionens Formand udsteder Indkaldelse til den

eller de indklagede eller til Vidner, kan han forlange, at Rekvi¬
renten deponerer et efter hans Skøn til de i denne Paragraf
omhandlede Omkostninger tilstrækkeligt Pengebeløb.

I Kendelsen skal bestemmes, af hvem og i hvilket For¬
hold Sagens Omkostninger skulle udredes.
Af den Godtgørelse, der tilkommer Medlemmer af Land¬
væsenskommissionen og Overlandvæsenskommissionen samt

Vidner, skal den Del, der tilkommer dem for Fraværelse fra
Hjemmet ud over den Tid, selve Forretningen varer, repar¬

teres efter Marketal paa samtlige de i Sagen interesserede.

II. Paalægges det ved Kendelsen nogen af Parterne

at udrede Sagsomkostninger eller andre Pengebeløb, skal der
i Kendelsen fastsættes en, fra sammes Afsigelse regnet, pas¬

sende Betalingsfrist, efter hvis Udløb Beløbet efter en simpel

Udskrift af Kendelsen kan inddrives ved Exekution paa sæd¬
vanlig Maade. De i § 10 omhandlede Godtgørelser og
Rejseomkostninger kunne inddrives ved Udpantning.
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Jagtlov f. F.

Paalægges det nogen af Parterne at foretage noget,

1. April.

skal der i Kendelsen træffes Bestemmelse om den Tvang, der

skal anvendes for at faa det udført samt den Frist efter
Kendelsens Afsigelse, inden hvilken det skal ske. Er det der¬

efter bestemt, at en et Fællesbrug vedrørende Handling skal
udføres ved Sysselmanden, hvilket altid skal fastsættes, hvor

Kendelsen gaar ud paa Foretagelsen af en Udskiftning, til¬
kommer der denne, til hvem da vedkommende Part har at

henvende sig med en Udskrift af Kendelsen, en Godtgørelse af
2 Kr. for hver Dag, Forretningen nødvendiggør hans Fra¬

værelse fra Hjemmet, foruden fri Befordring, hvilke Udgifter
saavelsom Udgiften til den nødvendige Assistance reparteres

efter Marketal paa samtlige Lodtagere i det paagældende
Fællesbrug og kunne inddrives ved Udpantning.
En saadan Forretning skal, forinden den foretages, med

14 Dages Varsel være bekendtgjort af Sysselmanden efter
Reglerne i § 4
12. De til Brug for Landvæsenskommissionerne og

Overlandvæsenskommissionen nødvendige Protokoller anskaffes

for Amtsrepartitionsfondens Regning og autoriseres af Amtet.
For Udskrifter og Aktsbeskrivelser af Kommissionernes For¬
handlinger betales Gebyrer efter Sportelreglementet, hvilke

tilfalde Formanden i den Kommission, hvorfra de rekvireres,
og kunne inddrives ved Udpantning.
13. Denne Lov træder i Kraft den 1. August 1891.

1. April.
Nr. 55.

Lov om Tillæg til og Forandring i Jagtlov for
Færøerne af 9. Februar 1854. (Justitsministeriet.)
Vi Christian den Niende osv. G. v.: Rigs¬

dagen har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadfæstet
følgende Lov:

1. Det skal ved Fangst af Søfugle være forbudt at
anvende enten Spredning af Garn paa Landjorden eller
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saakaldet Omanflej, naar den er forbunden med Støj, lige= 1. April.

som det overhovedet skal være forbudt i Fuglepladferne at
drive Fangst paa en saadan Maade, at Fuglen derved ødes.

Æg af Lomvier maa ikke tages oftere end een Gang

aarlig paa samme Sted i en Fugleplads og ikke efter 8.
Juni.

2. Den i Jagtlov af 9. Februar 1854 § 3 fastsatte

Fredningstid fra 1. Marts til 15. August forandres til fra
15. Marts til Udgangen af August.

3. I Tidsrummet fra 1. Juli til Udgangen af August
maa ingen paa Færøerne til Vands dræbe eller ødelægge
Lomvier paa anden Maade end ved Flejestang.

4. Overtrædelse af denne Lov og Overtrædelse af Jagt¬
lov for Færøerne af 9. Februar 1854 § 3 straffes med
Bøder fra 2—50 Kr.

For hver Fugl, som ved ulovlig Iagt dræbes eller øde¬

lægges, bødes i de i Jagtlov af 1854 § 3 og i denne Lovs
§s§ 1 og 3 omhandlede Tilfælde 50 Øre. Bøderne for

Overtrædelse af Jagtlov af 1854 § 3 og af denne Lovs §1
tilfalde den for vedkommende Sogn eller Kommune, hvor

Fuglebjerget m. v. er beliggende, ved Lov af 9. Februar

1883 om Ændringer i ov om Fattigvæsenet paa Færøerne
af 22. Marts 1855 anordnede Understøttelseskasse. Andre

Bøder efter denne Lov tilfalde Amtsfattigkassen.
Sager, der anlægges efter denne Lov behandles som
offentlige Politisager.
5. Denne Lov træder i Kraft den 1. Juni 1891.

Lov om Grandestævne paa Færøerue. (Justits= 1. April.
ministeriet.)

Nr. 56.

Vi Christian den Niende osv. G. v.: Rigs¬
dagen har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadfæstet
følgende Lov:

1891.
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1. Grandestævne afholdes som hidtil af Sysselmanden
aarlig paa hans første Omrejse i Sysselet i hvert Grande¬

stævnedistrikt for sig. Forandring i den bestaaende Distrikts¬
inddeling kan, forsaavidt over Halvdelen af den eller de ved¬

kommende Bygders Husfædre fremsætte Begæring herom paa

Grandestævne, foretages af Amtet efter Indstilling af Syssel¬
manden.

2. Paa Grandestævne kan der under Iagttagelse af
de Regler, som indeholdes i nærværende Lov eller iøvrigt

ere foreskrevne ved den gældende Lovgivning, oprettes Ved¬

tægter, som skulle være bindende for alle, der som Ejere
eller Brugere ere lodtagne i de paagældende Ejendomme og
Herligheder:

a. angaaende Brugen af Jordejendomme og Herligheder,

der ere i Fællig, samt angaaende Udskiftning og Deling
af Fælleshauger og i Fællig værende Herligheder, og

b. angaaende Sammenlægning af Haugeparter og større
eller mindre Fællesbrug, som vedrøre Jordherligheder.

3. Ligeledes kunne paa Grandestævne oprettes Ved¬
tægter til Ordning af saadanne indre Bygdeforhold, der have
almindelig Betydning for Beboerne, uden dog at henhøre

under den kommunale Forvaltning, hvilke Vedtægter dog,
for at have forbindende Kraft, skulle være approberede af
Amtet.

4. De Sager, som ønskes afgjorte paa Grandestævne,
skulle være anmeldte for Sysselmanden inden det foregaaende
Aars 1. November.

5. Inden 1. Januar har Sysselmanden ved Læsning

til „Kirkestævne og efter Omstændighederne tillige gennem
vedkommende Skydsskaffer at lade bekendtgøre i de til Grande¬
stævnedistriktet hørende Bygder, hvilke Sager for ham ere

anmeldte til Foretagelse ved det paafølgende Grandestævne,

tilligemed en Angivelse af, til hvilken Tid han agter at

2. om Grandestævne p. F.

III 1891.
—

begynde sin Grandestævnerejse, og paa hvilke Dage han kan 1. April.
ventes at være i de forskjellige Bygder.

Hvor Godsadministrationens Samtykke efter de hidtil

gældende Bestemmelser skal indhentes, har Sysselmanden

inden samme Tidspunkt at give Landfogden fornøden Med¬

delelse om Sagens Foretagelse paa Grandestævne.
Selve Dagen for Grandestævnets Afholdelse bliver der¬

efter, forsaavidt nogen Sag er anmeldt til Forhandling, af
Sysselmanden at foranstalte bekendtgjort i de paagældende

Bygder med mindst Aftens Varsel paa den efter de stedlige
Forhold hensigtsmæssigste Maade.

6. Stemmeret i Sager angaaende de i § 2 nævnte
Jordbrugsforhold tilkommer enhver i den enkelte Sag in¬
teresseret Ejer eller Kongsfæster.

Stemmeret i Sager angaaende de i § 3 nævnte Bygde¬

forhold tilkommer enhver i den paagældende Sag interesseret
Husfader.

Hvor ikke anderledes er bestemt i Lovgivningen, kan
ingen stemme for andre uden efter skriftlig Fuldmagt.

7. Hvor ikke anderledes i Lovgivningen er fastsat, ud¬

fordres til gyldig Beslutning i de Sager, der omhandles i
denne Lovs § 2, mindst Halvdelen af de mødende stemme¬

berettigedes Stemmer og Halvdelen af det repræsenterede
Marketal, dog saaledes, at i de Sager, der omhandles i

§ 2 a. —— Ejere af mindst ⅓ af hele Marketallet maa have

stemt for Sagen, og at — i de Sager, som omhandles i
§ 2b. — Ejere af mindst ' af hvert Brugs Marketal have
stemt for Sagen. Kongsfæstere regnes lige med Ejere.

Den foranførte Regel om Afgørelsen af de i § 2 a. om¬
handlede Sager bliver ogsaa at følge i det i Jagtlov for
Færøerne af 9de Februar 1854 § 6 omhandlede Tilfælde.

8. Vedtægter angaaende de i § 3 omhandlede Bygde¬

forhold kunne oprettes ved simpel Stemmeflerhed, dog saaledes,
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April. at der til en gyldig Beslutning udfordres at mindst ⅓ af

samtlige stemmeberettigede Husfædre have stemt for Sagen.
Naar der er hengaaet 4 Uger efter en saadan Vedtægts

Oprettelse inden hvis Forløb eventuelle Indsigelser mod
samme maa være fremsatte for Sysselmanden — bliver den

af denne med hans Erklæring at indsende til Amtet, og har
Amtmanden, naar han finder, at den egner sig dertil, at for.

syne den med Approbation og samtidig at bestemme, til hvilken
Tid den skal træde i Kraft.

9. Forhandlingerne paa Grandestævne ledes af Syssel¬
manden efter en af Bygdens Husfædre ved simpel Stemme¬

flerhed vedtagen Forretningsorden og indføres i Sysselets
Politiprotokol, af hvilken enhver stemmeberettiget kan erholde
Udskrift mod det i Sportelreglementet for Udskrifter bestemte
Gebyr. Ved Mødets Slutning oplæses Protokollen og under¬

skrives af Sysselmanden med Vidner, efter at det protokol¬

lerede er blevet vedtaget.
Forretningsordenen og de indgaaede Vedtægter indføres

ved Sysselmandens Foranstaltning i en for Kommunens

Regning anskaffet Grandestævneprotokol for det vedkommende
Distrikt.

10. Anser Sysselmanden en paa Grandestævne i Over¬

ensstemmelse med § 7 oprettet Vedtægt for lovstridig, stiller
han den i Bero, selv om ingen Indsigelse fremkommer mod
samme, hvorefter han uopholdelig har at indstille Spørgs¬

maalet til Amtmandens Afgørelse, ved hvilken det har sit
Forblivende, jvfr. dog Stykke 2.
Finder ellers nogen sig brøstholden ved en saadan Ved¬

tægt og derfor agter at bestride dens Gyldighed, kan han
indbringe Spørgsmaalet desangaaende for Sysselets Land¬

væsenskommission. Vedtægten bliver i saa Fald at stille i

Bero, indtil Sagen ved Kendelse er bleven endelig afgjort.
II. For hver af de paa Grandestævne oprettede Ved¬

tægter bliver der af og iblandt de i Sagen stemmeberettigede

Murgu ruclvv.
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at vælge en eller flere i Distriktet bosatte Mænd til at føre1. April.
Tilsyn med, at de i Vedtægten fastsatte Bestemmelser blive

overholdte, samt gøre Anmeldelse til Sysselmanden om de
imod samme begaaede Overtrædelser. Valget foretages paa
Grandestævne ved simpel Stemmeflerhed for 3 Aar ad Gan¬

gen. Enhver, der ikke har fyldt 60 Aar, er pligtig at mod¬
tage det paa ham faldne Valg, men kan undslaa sig for at
modtage Genvalg, førend lige saa lang Tid er forløben som
den, hvori han har udført det omhandlede Hverv.

12. For saa vidt der ikke i de gældende Love er fore¬
skrevet særlige Straffebestemmelser, blive Overtrædelser af de

paa Grandestævne oprettede Vedtægter at straffe med Bøder

af indtil 25 Kroner, som tilfalde Stedets Fattigvæsen.
Med samme Straf anses de (efter § 11) ansatte Til,

synsmænd for forsætlig Undladelse af den dem paahvilende
Anmeldelsespligt.
13.Sager,

der anlægges for deslige Overtrædelser,

behandles af vedkommende Sysselmand som offentlige Politi¬
sager og paaankes eventuelt til Amtets Overpolitiret. Paa¬
tale kan kun finde Sted efter Anmeldelse fra de i § 11 om¬

handlede Tilsynsmænd, eller naar den begæres af nogen

anden, der er interesseret i den paagældende Vedtægt.

14. Med Hensyn til de enkelte Forretninger, der fore¬
tages paa Grandestævne og ikke ere omhandlede i denne Lov,
har det sit Forblivende ved de i saa Henseende gældende
Regler.

15. Denne Lov træder i Kraft den 1. August 1891.

Lov om Fabrikation og Forhandling af Mar= 1. April.
garine m. m. (Indenrigsministeriet.)
Indm. Saml. pag. 45.

Nr. 57.
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Lov om Skolelærernes Enkeforsørgelsespligt og

1. April.

Bonusndbetaling af Skolefondene til Skolelærere

Nr. 58.

om

og Lærerinder. (Ministeriet for Kirke= og Under¬
visningsvæsenet.
Indm. Saml. pag. 51.

Lov om Lønninger for Forstanderne og Lærerne

1. April.

Nr. 59. ved Statsseminarierne.

(Ministeriet for Kirke= og

Undervisningsvæsenet.)
Indm. Saml. pag. 53.

1. April.

Lov om Forøgelse af Klasselotteriets Lodder.

Nr. 60. (Finansministeriet.)
Indm. Saml. pag. 54.

1. April.

Lov om Amtsforvalternes Kontorhold. (Finans¬

Nr. 62. ministeriet.
Vi Christian den Niende osv. G. v:. Rigs¬

dagen har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadfæstet
følgende Lov:

1. Efternævnte Amtsforvalterembeder tillægges der
følgende aarlige Beløb i Godtgørelse for Kontorhold:
Aalborg Amtstue

3,950 Kr.

Aarhus

3,050

Assens

2,050

Bornholms

1,800

—

Ebeltoft

1,800

Frederiksborg

5,300—

Hjørring

3,400—

Holbæk

3,200

Holstebro

4,150
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Kjøbenhavns Amtstue. 3,250 Kr. 1. April.
Maribo

4,500

—

Møens

* * * * * * * * * * * * * * * * * * *950 —

Odense

3,300

—

Præstø Amts sjællandske Amtstue.. 4,700 —
Randers

Amtstue

Ribe

* * * * * * * * * * * * * * * * * *

3050 —

1,150

*

Roskilde

* * * * * * * * * * * * * * * * * *

Skanderborg

* * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Slagelse

* * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Svendborg

Thisted
Varde

Vejle

Viborg

—

2,100 —
3,200

2,400 —

* * * * * * * * * * * * * * * * * *

3,550 —

* * * * * * * * * * * * * * * * * * *

3,300

* * * * * * * * * * * * * * * * * * *

1,600 —

* * * * * * * * * * * * * * * * * *

3,400

* * * * * * * * * * * * * * * * * * *

3,450

Skovkassereren i Esrom tillægges der en

aarlig Kontorholdsgodtgørelse af .. 3,500 —

2. I Tilfælde af Omlægning af Amtstuedistrikterne
er Regeringen bemyndiget til, om fornødent, at omfordele
de for de paagældende Amtstuer fastsatte Kontorholdsgodt¬

gørelser.
3. Denne Lov træder i Kraft den 1. April 1891.

Indenrigsmin. Skr. (til Amtmanden over Ring¬1.

kjøbing Amt) ang., at Amtsraadet ikke kan meddele

Samtykke til, at en Landkommunes Kasse tilskyder
et Beløb til Udgifterne ved en ny Kirkes Opførelse,
men vel til Kommunens Garanti for et af Kirken i

denne Anledning optaget Laan.
I Skrivelse af 19. September 1889 har Amtet forespurgt,

hvor vidt Amtsraadet kan anses berettiget til at samtykke i
et Andragende fra Herning Sogneraad om af Kommunens

Kasse at maatte tilskyde indtil 6,000 Kr. til Udgifterne ved
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1. April. Opførelsen af en ny Kirke i Herning, og har man senere

modtaget en fra de tiendefri Hartkornsejere i Herning Sogn
fremkommen Indsigelse imod, at Sognekommunen overtager
den ovennævnte, Herning nye Kirke paahvilende Gæld.

Efter i denne Anledning stedfunden Brevveksling med
Ministeriet for Kirke= og Undervisningsvæsenet skulde man

til behagelig Efterretning tjenstligst melde, at man maa holde
for, at det ligger uden for Amtsraadets Omraade at meddele
saadant Samtykke.

I øvrigt har man fra Ministeriet for Kirke= og Under¬
visningsvæsenet modtaget Underretning om, at samme ved

Skrivelse af 24. f. M. til Stiftsøvrigheden over Ribe Stift
har meddelt Samtykke til, at det til Kirkens Opførelse og

Kirkegaardens Fuldførelse ud over de tilstedeværende Midler

medgaaede Beløb, hvis Størrelse ifølge Oplysninger fra Bi¬
skoppen over Ribe Stift andrager 9,000 Kr., tilvejebringes

ved et af Kirken under Kommunens Garanti optaget Laan,
til hvis Forrentning og Afdragning de fornødne Midler

om fornødent ville være at tilvejebringe ved Ligning paa

Menighedens Medlemmer i Henhold til D. L. 2—22—64.
Ved at meddele foranstaaende skulde man derhos tjenst¬

ligst melde, at der ikke herfra haves noget at erindre imod,
at Amtsraadet meddeler Samtykke til, at Herning Kommune
overtager den ommeldte Garanti.

2. April.

Justitsmin. Skr. (til Amtmanden over Odense
Amt) ang., at en Barnefaders Forsørgelseskommune

er forpligtet til at refundere hans Opholdskommune
paa den Tid, et Underholdsbidrag kræves betalt, et

af denne forskudt Bidrag, uanset at Barnefaderen
havde forladt Kommunen, da Bidraget betaltes.
I et hertil indsendt Andragende har Sogneraadet for
N. N. Kommune besværet sig over, at De ved Resolution
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af 8. Oktober f. A. har paalagt bemeldte Kommune som 2. April.
Sadelmager N. N.'s Forsørgelseskommune at refundere As¬

sens Kommune et Underholdsbidrag af 20 Kr. til et af ham

med Fruentimmeret N. N. af N. N. Købstad uden for Ægte¬
skab avlet, den 19 Februar 1889 født Barn, hvilket Bidrag

sidst nævnte Kommune som bemeldte Sadelmager N. N.“s
Opholdskommune har betalt til Fattigvæsenet i fornævnte
Købstad, idet Sogneraadet for den nævnte Kommune til

Støtte for sit Andragende har anført at da Barnefaderen
havde forladt Assens før Bidragets Betaling, burde denne
Købstads Kommune formentlig ikke have erlagt Bidraget.
Foranlediget heraf skal man meddele, at da Barnefaderen

ifølge det oplyste opholdt sig i Assens paa det Tidspunkt,
da det paagældende Bidrag af Hjørring Købstads Fattigvæsen
krævedes betalt, maa det have sit Forblivende ved Hr. Kam¬

merherrens Resolution, hvorefter vedkommende Kommune er

pligtig at refundere Assens Kommune Beløbet.

Meddelelse om den for Tidsrummet fra den I.4 April.

Jannar 1891 til den 31. December 1900 fustsatte

Norm for Fordelingen af forskellige Udgifter over
Købstæderne saavel i de enkelte Amter som i Sjæl¬

lands og Fyens Stifter samt over Købstæderne og
Landet i de enkelte Amtsraadskredse.
Til Vejledning ved Udførelsen af Repartitionen af de
Udgifter, som ifølge Lovgivningen, jfr. Forordningen af 8.
Januar 1830, Forordningen af 15. September 1832 og

Forordningen af 7. Juni 1843, ere gjorte til Genstand for

aarlige Fordelinger paa Købstæderne i hvert enkelt Amt i
Forhold til disses Folkemængde, blev der efter Afholdelsen

af den almindelige Folketælling i 1880 (jfr. Min. Tid.
1881 B. Side 305—10) truffet Bestemmelse om, hvad en¬

hver Købstad i Danmark, dog Staden Kjøbenhavn og Køb¬
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4. April. stæderne paa Bornholm herfra undtagne, vilde have at ud¬

rede af hvert 100 Kr, som lignes mellem det enkelte Amts

Købstæder, hvori den er beliggende, ligesom der for Sjæl¬
lands og Fyns Stifters Vedkommende blev givet en

lignende Bestemmelse for, i hvilket Forhold disse Stifters
Købstæder vilde have at tage Del i de i Forordningen af
8. Januar 1830 § 3 omhandlede Udgifter, der fordeles
stiftsvis.

Da der ved Foretagelsen af de her omhandlede Lig¬

ninger mellem Købstæderne for Tiaaret fra den 1 Januar
1891 til den 31. December 1900 vil blive Spørgsmaal om

en lignende Fordelingsnorm, baseret paa Resultaterne af
den i Aaret 1890 foretagne Folketælling, har Ministeriet
ladet en saadan udarbejde. I Forbindelse hermed har man,

med Hensyn til, at enkelte kommunale Udgifter ifølge for¬

skellige Love, jfr. Lov om Borger= og Almueskolevæsenet af
8. Marts 1856 §§ 4 og 7 C, Lov om fattiges med fleres
Hjemsendelse af 14. Marts 1867 § 2, 4. Stykke, sammen¬

holdt med Indenrigsministeriets Skrivelse af 11. Maj 1867

(Departementstidenden for samme Aar, Side 504), Lov om
Foranstaltninger mod smitsomme Sygdommes Indførelse i

Riget af 2. Juli 1880 § 36 og Lov om smitsomme Syg¬
domme af 20 April 1888 § 22 ere gjorte til Genstand
for Fordeling paa den enkelte Amtsraadskreds og de med
samme i Forbindelse staaende Købstæder efter Folketallet,
anset det for ønskeligt, at der, samtidigt med den ovenom¬
handlede Foranstaltning, for hver enkelt Amtsraadskreds,

dog med Undtagelse af Kjøbenhavns og Bornholms Amts¬
raadskredse, blev taget Bestemmelse om, i hvilket Forhold

Amtsraadskredsen og hver enkelt af de med samme i For¬

bindelse staaende Købstæder skulle deltage i Udredelsen af
hvert Hundrede Kroner, der lignes paa den anførte Maade,
og Ministeriet har derfor i Overensstemmelse hermed
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affattet en Fordelingsnorm ogsaa for de nysberørte Udgifters 4. April.
Vedkommende.

Ifølge de omhandlede Fordelingsnormer, der ere gæl¬
dende for Tiaaret fra den 1. Januar 1891 til den 31. De¬

cember 1900, vil der af hvert 100 Kroner, som bliver at
udrede af Købstæderne amts vis falde:
Kr. Ø.

Kr.

i Kjøbenhavns Amt:
paa Roskilde Købstad.
Køge

* * * * * *

67. 97,
32. 2,,
100

i Frederiksborg Amt:
paa Helsingør Købstad.
Hillerød

* * * *

Frederikssund —

—

66. 58,6
22. 43,0

10. 97,
100

i Holbæk Amt:

paa Holbæk

Købstad.

42. 62,0

* * * * *

18. 54,3

Kallundborg —

38. 82,8

— Nykjøbing

—

100

i Sorø Amt:

paa Ringsted Købstad.
Sorø

—

* * * * * *

—
Slagelse

* * * * * *

Korsør

* * * * * *

Skjelskør

* * * * * *

13. 58,6
10. 44,3

37. 61,0
25. 83,,

12. 52,3
100

i Præstø Amt:
paa Storehedinge Købstad ..

12. 146

Næstved

39. 75,4

Præstø

10. 83,8

Vordingborg

23. 3,

Stege

14. 22,

—

100
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4. April

Kr. Ø.

Kr.

i Maribo Amt¬

paa Stubbekjøbing Købstad
Nykjøbing

—

—

7. 14,2
28. 11,,

Nysted

6. 53,

Sakskjøbing

6 92,

—

Maribo

—

11. 74,3

Rødby

8. 48,

Nakskov

31. 5,3
100

i Odense Amt:

paa Odense Købstad
Kjerteminde—

—

—

—

*

Bogense

*

*

*

* * * * *

Middelfart

—

Assens

72. 50,

5 92,0
4. 56,0

* * * * *

7. 37,3

* * * * *

9. 64,
100

Svendborg Amt¬
paa Nyborg

Købstad.

Svendborg

* * * *

Faaborg

* * * *

—
—

Rudkjøbing

*

Ærøskjøbing

*

*

* * * *

25. 778

37. 30,
15. 67,0
14. 85,
6. 39,
100

i Hjørring Amt:
paa Skagen

Købstad.

Frederikshavn

15. 45,0
32. 25,

Hjørring

Sæby

* * *

40. 28,

* * *

12. 00,
100

i Thisted Amt¬

paa Thisted Købstad
— Nykjøbing

—

*

*

*

*

60. 4,
39. 95,3
100
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Kr. Ø.

Kr.

Aalborg Amt¬
paa Aalborg Købstad
— Nibe

* * * * * *

92. 97,4

7. 2,2
100

Viborg Amt:

paa Viborg Købstad
Skive

* * * * * * *

69. 3,0

30. 96,4
100

Randers Amt:

paa Hobro

Købstad

Mariager

—

— * * * * * *

—

Randers

—

Grenaa

—

*

*

*

*

*

—
Ebeltoft

— * * * * * *

10. 53,0
3. 15,3

68. 84,
12. 14,

5. 32,0
— —

Aarhus Amt:

5.

Købstad.

paa Aarhus
— —

100

Skanderborg —

— Horsens

* * * *

62. 90,
4. 44,4

32. 65,,
100

Vejle Amt¬

paa Vejle Købstad.
—

Fredericia—

Kolding

—

*

*

*

.**

*

*

*

***

31. 39,

34. 97,8
33. 63,
100

Ringkjøbing Amt

paa Lemvig Købstad
—

Holstebro

* * * * *

Ringkjøbing —

28. 17,3
45. 9,0

26. 73,,
100

Ribe Amt

paa Varde Købstad.
Ribe

* * * * * * * *

50. 19,

49. 80,
100

Trettende Hæfte.

6

4. April

122 Meddelelse om Fordeling af Købstadndgifter.

1891.

Af hvert 100' Kroner, som stiftsvis bliver at udred¬

4. April.

af Købstæderne i Sjællands Stift, med Undtagelse af Born¬

holm og Kjøbenhavn, samt i FynsStift, vil der falde:
Kr. Ø.

i Sjællands Stift:
paa Roskilde Købstad.
—

Kjøge

* * *

Helsingør

* * * *

Hillerød

Frederikssund
—

Holbæk

* * * *

Sorø

* * * *

Slagelse

* * * *

Korsør

—

—

—

Storehedinge
Næstved

Stege

5. 24,0

3. 62,0

2. 78,
10. 2.

6. 88,4

* * * *

3. 33,,

* * * *

2. 47,0

* * * *

Vordingborg

5. 75,
2. 50,2

* * * *

* * * *

Præstø
—

5. 48,6
2. 68,4

* * * *

Ringsted

4. 82,
16. 28,,

* * *

****

Kallundborg

10. 24,4

* * *

* * *

Nykjøbing

Skjelskør

Kr.

—— — — ———

8. 8,4
2. 20,4

—
* * * *

4. 68,4

* * * *

2. 89,
— ——— —

100

i Fyns Stift:
paa Odense

Købstad.

Kjerteminde

* * * *

46. 42,0

3. 79,0

Bogense

* * * *

2. 91,9

Middelfart

* * * *

4. 72,

Assens

* * * *

6. 17,3

Nyborg

* * * *

9. 27,4

Svendborg

Faaborg
Rudkjøbing
Ærøskjøbing

* * *

* * * *

* * * *

* * * *

13. 42,3

5. 63,
5. 34,3

2. 30,0
* —— * * *———— ———

100

—
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Af hvert 100 Kroner, som bliver at udrede af den 4. April.
enkelte Amtsraadskreds og de i Forbindelse med samme
staaende Købstæder, vil der falde:
Kr. Ø.

Kr.

i Roskilde Amtsraadskreds:

paa Roskilde Købstad.
—

—

16. 29,2

* * * * * *

7. 67,,

Landdistriktet

76. 3,

Kjøge

100

i

Frederiksborg Amtsraads¬
kreds:

paa Helsingør Købstad.
—

Hillerød

* * * *

— Frederikssund—

* * * *

13. 8,0
4. 40,9

2. 15,

*.

Landdistriktet

80. 34.3
100

i Holbæk Amtsraadskreds:

paa Holbæk Købstad
— Nykjøbing

* * * * *

4. 15,
1. 80,,

— Kallundborg —

3. 78,5

Landdistriktet

90. 25,3
100

i Sorø Amtsraadskreds:

paa Ringsted Købstad.
Sorø

—

* * * * * *

Slagelse —
Korsør

—

—

— * * * * *

2. 76,
2. 12,,

7. 66,0
5. 26,2

Skjelskør— * * * * * *

2. 55,9

— Landdistriktet

79. 63,
— * — ————

i Præstø Amtsraadskreds:
paa Storehedinge Købstad.
—

1. 67,0

5. 46,,

Næstved

At overføre.

7. 13,

100

1891.
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4. April.

Kr Ø.

Overført.

Købstad.

paa Præstø
Vordingborg

1. 49,0

1. 95,0

Landdistriktet

—

7. 13,

3. 16,8

Stege

—

Kr.

86. 24,
——— . — —

100

Maribo Amtsraadskreds:

paa Stubbekjøbing Købstad.
—

Nykjøbing

* *

1. 40,0

Nysted

—

1. 53,8

6. 5,4

Sakskjøbing
Maribo

Rødby

Nakskov

—

* *

1. 49,

* *

2. 52,8

* *

1. 82,

* *

Landdistriktet

6. 68,
78. 47,
—

100

i Odense Amtsraadskreds¬
paa Odense Købstad.
— Kjerteminde —

Bogense

—

—

* * * * *

Landdistriktet

32. 58,0
2. 66,,
2. 4,0

62. 70,4
100

i Assens Amtsraadskreds¬

paa Middelfart Købstad
Assens

* * * *

Landdistriktet

7. 12,
9. 31,6

83. 55,9
100

i Svendborg Amtsraadskreds¬

paa Nyborg Købstad.
—
Svendborg —

— Faaborg

— ** * * * *

At overføre.

5. 1,1

7. 25,3

3. 4,6

15. 31,0

Meddelelse om Fordeling af Købstadudgifter.

Kr. Ø.

Overført.

15. 31,0

paa Rudkøbing Købstad

2. 88,

Ærøskjøbing—

*

*

*

Landdistriktet
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Kr.

1. 24,,
80. 56,
——
—— —

100

Hjørring Amtsraadskreds:

paa Skagen Købstad.
Frederikshavn —

—

Hjørring

* * * *

Sæby

* * * *

Landdistriktet

2. 10,0

4. 38,,

5. 47,5
1. 63,,

86. 41,
— * — — — ———

100

Thisted Amtsraadskreds:
paa Thisted Købstad

—

Nykjøbing

—

*

*

*

*

*

Landdistriktet

7. 81,0
. 19,

86. 99.3
100

Aalborg Amtsraadskreds
paa Aalborg Købstad
—
Nibe

* * * * * *

Landdistriktet

18. 61,0
1. 40,
79. 98,5
— —

100

Viborg Amtsraadskreds¬

paa Viborg Købstad
—

Skive

* * * * * *

Landdistriktet

8. 28,,
3. 71,,
87. 99,ø
100

Randers Amtsraadskreds:

paa Hobro Købstad.

Mariager
Randers

* * * * *

—

.

.

.

At overføre

2. 30,,
68,,

15. 4,4

18. 3,
6*

1891.

4. April.
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4. April.

Kr. Ø.

Overført.

paa Grenaa Købstad.
Ebeltoft

18. 3,5
2. 65,4

—

1. 16,3

Landdistriktet

78. 143

—

Kr.

100

i Aarhus Amtsraadskreds:
paa Aarhus Købstad

—

Landdistriktet

42. 72,8

57. 72,2
100

i Skanderborg Amtsraads¬
kreds¬

paa Skanderborg Købstad.
—

2. 96,

21. 81,

Horsens

— Landdistriktet

75. 21,
100

Vejle Amtsraadskreds:

paa Vejle Købstad
—

Fredericia —
Kolding

* * * * * *

Landdistriktet

8. 5,

8. 97,
8. 63,0

74. 34,0
—

i

———

100

Ringkjøbing Amtsraads¬
kreds

paa Lemvig Købstad.

2. 44,,

Holstebro —

3. 91,

—

Ringkjøbing —

2. 32,

Landdistriktet

91. 31,3
100

i Ribe Amtsraadskreds¬

paa Varde Købstad.

5. 30,

* * * * * * * *

5. 26,0

Landdistriktet

89. 43,

Ribe

————

—

100

Skr. ang. Jordfæstelsc.
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Kirke= og Undervisningsmin. Skr. (til en Sogne= 6. April.

rræst) ang., hvad der er at iagttage ved Jord¬

æstelse her i Landet af Liget af en ndenfor Riget
ød Person.
I Anledning af en gennem Biskoppen over Aarhus

Stift modtagen Indberetning fra Provsten for N. N. Her¬

eder om, at der i Morgen til Voel vil ankomme Liget af

n Kone, der er afgaaet ved Døden i Sverrig, men som
uskes jordet paa Voel Kirkegaard, efter at Begravelses¬

eremonierne ere foretagne i Sverrig, skulde Ministeriet,
vilket der ikke er levnet Tid til at brevveksle med Justitsmini¬

eriet*), tjenstligst meddele Deres Velærværdighed, at Ju¬
itsministeriet i Anledning af en Forespørgsel om, hvorledes

er dels i Henseende til Ligsyn, dels med Hensyn til Ind¬

ørelsen i Kirkebogen skal forholdes ved Begravelser af Lig
f her hjemmehørende Personer, som udenfor Rigets

Hrænser ere døde ombord paa Skibe eller andetsteds, og

live bragte til Stedet for at begraves paa deres Hjem¬
avns Kirkegaard, i Skrivelse af 27. December 1881 —

Ninisterialtidende A Nr. 208 — har udtalt, at der afset fra

et Tilfælde, hvor der foreligger en behørig af vedkommende
denlandske Myndighed udstedt Dødsattest for den udenfor
andet afdøde Person, altid i Tilfælde af den forommeldte

srt bør foretages Ligsyn overensstemmende med de herom
ældende almindelige Regler, ligesom i saa Fald Døds¬

ttesten af vedkommende Sognepræst paa sædvanlig Maade
lstilles vedkommende Embedslæge, for at Dødsfaldet kan

live optaget paa Mortalitetstabellerne. Det tilføjes, at
— — . — — — —

*) I den senere herom med Justitsministeriet stedfundne

Brevveksling henholdt dette sig til sine Udtalelser i
ovennævnte Skrivelse af 27. December 1881, se nær¬

værende Samlings 11. Hæfte Side 121—22.
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Skr. ang. Kursberegning.

—

6. April. Jordpaakastelse vil være ufornøden, naar der foreligge

Attest om Jordpaakastelse fra den Præst i Sverrig, som ha
udført samme.

7. April.

Indenrigsmin. Skr. (til Sparekasseinspektøren

ang. Kursberegningen af Sparekassernes Børseffekte¬
i Henhold til Lov 28. Maj 1880 § 4.
Under Henvisning til, at det i § 4 i Lov om Spare

og Laanekasser af 28. Maj 1880 blandt andet er bestemt
at de af Sparekassernes Værdipapirer, for hvilke der notere

Kurs paa Børsen i Kjøbenhavn, i Sparekassernes Regnskal
skulle opføres til de paa Afslutningsdagen sidst noterede Køber

kurser, dog, for saa vidt det er Obligationer, efter en Gen
nemsnitsberegning af denne Kurs og Kurserne paa de til

svarende Dage i de nærmest forudgaaende 2 Aar i hvilk

Obligationerne have været i vedkommende Sparekasses Be
siddelse, har Hr. Sparekasseinspektøren efter dertil given An
ledning i Skrivelse af 13. f. M. begært Ministeriets Resolu
tion for, hvor vidt det er en Forudsætning for Anvendelser
af den saaledes for Obligationer givne Regel, at disse i de

mindste have været i Sparekassens Besiddelse i over 2 Aar
medens de, hvor dette ikke har været Tilfældet, ifølge Hoved

reglen skulle opføres til de paa Afslutningsdagen sidst notered
Køberkurser selv om de den tilsvarende Dag Aaret forul
have tilhørt Sparekassen.

Foranlediget heraf skulde man til behagelig Efterretning
tjenstligst melde, at Ministeriet efter Bestemmelsens aabenbar

Hensigt maa holde for, at Meningen med den i Sparekasse

lovens § 4 indeholdte Tidsbestemmelse kun har været a

begrænse Beregningen til Kurserne paa de paagældend
Dage i de nærmest forudgaaende 2 Aar, men at i øvrig

Gennemsnitsberegning skal bringes til Anvendelse, hvor der
efter Sparekassens Besiddelsesforhold til den paagældend

Fattiglov.

129
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Obligation er mulig, og saaledes altsaa i det af Dem frem= 7. April.
rragne Tilfælde, hvor Obligationen i eet Aar har været i

Sparekassens Besiddelse, nemlig foruden paa Afslutningsdagen
saa den tilsvarende Dag i det foregaaende Aar.

Lov om Tvangsauktioner m. m. (Justitsmini= 9. April.
teriet.)

Nr. 66.

Indm. Saml. pag. 55.

Lov om det offentlige Fattigvæsen.
(Inden= 9. April.
igsministeriet.)

Nr. 67.

Indm. Saml. pag. 80.

Lov om Snekastning. (Indenrigsministeriet.

9. April.

Indm. Saml. pag. 113.

Nr. 68.

Lov om Alderdomsunderstøttelse til værdige 9. April.

Trængende udenfor Fattigvæsenet. (Indenrigsmini= Nr. 69.
teriet.)
Indm. Saml. pag. 123.

Lov om Lodstvang for Christiansøs Havn. 9. April
Marineministeriet.)

Nr. 70.

Indm. Saml. pag. 128.

Lov om Undersøgelse af Levnetsmidler m. m.*). 9. April.
Justitsministeriet.)

Nr. 136.

Indm. Saml. pag. 146.

* Ifr. Bekendtgørelse Nr. 137, af 8. September s. A.

(i Indenrigsministeriets Samling).
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Cirk. ang. Arveafgifts Betaling.

Første Revisionsdepartements Cirk. (til samtlig

13. April.

Skifteforvaltere) ang. Sikring af Beviset for Med

delelsen til Arvinger om Følgen af at oversidd
Fristen for Arveafgifters Betaling.
Paa dertil given Foranledning henledes D'Hrr. Skifte

forvalteres Opmærksomhed paa Nødvendigheden af, at den
Medfør af Forordningen angaaende Kancelliets Kasse¬ o

Regnskabsvæsen af 8. Juli 1840 § 7, jfr. Cirkulære fra 1
Revisionsdepartement af 2. August 1879 (Min. Tid. A. N¬

129)*) til paagældende Arvinger givne Meddelelse bland

andet om Følgen af, at de oversidde Fristen for Betalinge
af Arveafgifter sker saaledes (t. Eks. til Skifteprotokollen
at der i paakommende Tilfælde haves Bevis for, at saada
Meddelelse har fundet Sted.

Justitsmin. Cirk. (til samtlige Amtmænd) ang

15. April

Gennemførelse af Lov om Fæstevirksomhedens Ord
ning af 1. April 1891.
Ved § 2 i Lov om Fæstevirksomhedens Ordning af 1
d. M., hvilken Lov ifølge sammes §7 træder i Kraft 3 Ma¬

neder efter den Dag, da det Numer af Lovtidenden, i hvilke
(
Loven kundgøres, udkommer, er det blandt andet fastsat

Fæsteforretningernes Antal bestemmes og Bevilling til Ud
øvelse af Fæstevirksomhed meddeles i Købstæderne af Kom
munalbestyrelsen og paa Landet af Amtsraadet, dog at pa

Landet det stedlige Sogneraad forinden skal have udtalt si
for Oprettelsen af en Fæstevirksomhed der paa Stedet
Foranlediget heraf og idet man henviser til de øvrig

Bestemmelser i Loven, der er optaget i det den 7. ds. nd
komne Numer af Lovtidenden under Nr. 53, skal man tjenst
*

*) Se nærværende Samlings 10. Hæfte Side 472—7:

Cirk. ang. Fæstevirksomheden.
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ligst anmode Hr. Amtmanden om at foranledige, at ved¬ 15. April.
kommende Kommunalbestyrelse og Amtsraad i det Dem under¬

lagte Amt foretage det til Lovens Gennemførelse videre for¬

nødne, idet man særlig under Henvisning til Lovens § 3,
sidste Stykke, forventer, at de af Kommunalbestyrelserne og
Amtsraadene fastsatte nærmere Regler for Fæstevirksomheden

og Betalingen herfor i behørig Tid indsendes til Justits¬
mininisteriets Godkendelse. Man tilføjer, at Ministeriets
Godkendelse stedse vil være afhængig af, at Reglerne indeholde

saadanne Forskrifter for Forretningsførelsen, der navnlig gen¬
nem Førelsen af de fornødne Protokoller give en tilstrækkelig

Adgang til i det enkelte at kontrollere vedkommende Forret¬
ning. Til Vejledning i saa Henseende tror Ministeriet at

burde bringe til almindelig Kundskab de væsenligste Bestem¬
melser af fornævnte Art, der indeholdes i de af Kjøbenhavns

Magistrat hidtil udfærdigede Autorisationer. I Medfør af

disse skal vedkommende Forretning til Afbenyttelse under Ud¬
førelse af Fæsteforretningerne anskaffe en gennemdragen, med

Autorisation forsynet Protokol med tilhørende Register, hvori
anføres med Angivelse af Dagen dem, som søge Tyende, og

en anden lignende Protokol for dem, som melde sig for at

anbringes i Tjeneste, Dags= eller andet Arbejde, hvilke Pro¬
tokoller indrettes efter godkendte Skemata. Forretningen er til

enhver Tid pligtig til at forevise disse Protokoller samt tillige
at gøre Rede for sin Forretningsførelse for Politiet, ligesom den

iøvrigt har at rette sig efter enhver af vedkommende Autori¬
teter given Anvisning. Endvidere bør Forretningen være
forsynet med trykte Blanketter til Overenskomster mellem

Husbond og Tyende, hvilke den for dem, som maatte ønske
det, skal udfylde og foranledige underskrevne af de paagæl¬
dende. Naar Husbond eller Tyende, som maatte forlange

Bevis for, hvad der mellem dem er vedtaget hos Forretningen,
har denne derom at meddele dem Udskrift af Protokollerne,

1891.

132 Skr. ang. Præskription af Panteobligationer.

15. April.hvorimod den ikke i Almindelighed maa give uvedkommende

private Personer saadan Udskrift.

15. April

Indenrigsmin. Skr. (til Bestyrelsen for ny

jydske Købstad=Kreditforening) ang. Fornyelse af de

til Kreditforeninger udstedte Panteobligationer inden
Udløbet af 20 Aar*).
I behagelig Skrivelse af 12. Februar d. A. har Be¬
styrelsen, for saa vidt D. L. 5—14—4 maatte anses anvende¬

*) Institsministeriets Skrivelse af 24. April 1863, der

var stilet til Kultusministeriet og Indenrigsministeriet,

og som særlig angik Spørgsmaalet om Nødvendig¬
heden af Tinglæsning af Fornyelsespaategninger efter
Lovens 5—14—4, er saalydende:
Efter at Justitsministeriet under 4. Januar

1861 havde besvaret en Forespørgsel fra Stiftsøvrig¬
heden over Aarhus Stift om, hvorvidt Fornyelsespaa¬
tegninger efter Lovens 5—14—4 paa Gældsbreve til

offentlige Stiftelser skulle tinglæses, derhen, at Mini¬
steriet ansaa saadan Tinglæsning for ufornøden, har
Revisionsdepartementet for Kongeriget, næst at be¬

mærke, at samme i Henhold hertil har frafaldet en

ved Direktionsregnskabet for Støvringgaard Kloster
for Aaret 1860 gjort Udsættelse i fornævnte Hen¬
seende, i Skrivelse af 6. December f. A. yttret, at

medens forskellige tidligere Afgørelser af det antydede
Spørgsmaal t. Eks. Kanc. Skr. af 10. Juli 1832

og Justitsmin. Skr. af 2. April 1852, gaa i samme

Retning, er der givet den modsatte Anskuelse Med¬
hold i Kanc. Skr. af 3. April 1830 ad 5, der anser

det for forsigtigst, at Tinglæsning finder Sted, samt

i Skrivelser fra Ministeriet for Kirke= og Undervis¬
ningsvæsenet til Universitetets Kvæstur af 20. Januar

1858 og fra Indenrigsministeriet til Generaldeciso¬

ratet for det direkte Skattevæsen af 5. August s. A.,
der udtale sig for, at Fornyelsespaategningerne bør

tinglæses paa vedkommende Debitorers Bekostning.
Skønt Revisionsdepartementet har fundet, at over¬

Skr ang. Præskription af Panteobligationer.
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lig paa de til Kreditforeningen udstedte Panteobligationer,15. April.
forespurgt, om disse bør fornyes af vedkommende Debitor

samt i bekræftende Fald, hvor vidt saadan Fornyelse vil være

at tinglæse.

vejende Grunde tale for den af Justitsministeriet i de

ovennævnte Skrivelser af 2. April 1852 og 4. Ja¬

nuar 1861 antagne Mening, har samme dog under

den forhaandenværende Meningsulighed og navnlig
af Hensyn til det i den fornævnte Skrivelse fra

Kirke= og Undervisningsministeriet fremhævede Hen¬
syn, at der undertiden forekommer almindelige Mor¬

tifikationssager til Berigtigelse af vedkommende Pante¬

bøger, trøet fremdeles at burde ved Decisioner paa¬

lægge Vedkommende at foranstalte saadanne Paa¬

tegninger tinglæste paa vedkommende Debitorers

Bekostning. Men da de afsagte Decisioner, for saa
vidt de ikke ville være at indanke for Højesteret, kunne

indankes for de vedkommende Ministerier, og det er
at antage, at de i forekommende Tilfælde ville blive

stadfæstede af Indenrigsministeriet og Kirke= og Under¬

visningsministeriet, hvorimod det givne Paalæg vil blive
ophævet af Justitsministeriet, vilde der herved fremkomme

en lidet ønskelig Uoverensstemmelse, der navnlig for
saa vidt vilde kunne medføre Ulempe, som det oftere

er Tilfældet, at een Panteobligation er udstedt for

Midler tilhørende forskellige Stiftelser, der henhøre
under forskellige Ministerier. Revisionsdepartementet
har derfor troet at burde henstille til Justitsmini¬

steriet, om samme ikke maatt: finde det rettest eller

hensigtsmæssigst, at oftnævnte Fornyelsespaategninger
fordredes tinglæste.
Da Justitsministeriet maa være enigt med Re¬

visionsdepartementet i, at en forskellig Fremgangs¬

maade i den nævnte Henseende er lidet ønskelig, har

man taget Spørgsmaalet under fornyet Overvejelse.
Ministeriet har imidlertid ikke kunnet opgive sin For¬
mening om, at den omhandlede Tinglæsning er

unødvendig, og at der følgelig ikke er tilstrækkelig

Grund til at paalægge offentlige Stiftelsers Debitorer
de med saadan Tinglæsning forbundne Omkostninger.

Uagtet det vel nu, efter hvad der ved forskellige Høje¬
steretsdomme er statueret, maa anses for givet, at
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15. April.

Foranlediget heraf skulde man til behagelig Efterretning

tjenstligst melde, at Justitsministeriet, med hvilket man har

brevvekslet over Sagen har udtalt, at samme, der i det hele

henholder sig til det i sin Skrivelse af 24 April 1863 (Re¬
——

Panteobligationer ere undergivne den almindelige

Præskription efter L. 5—14—4, er det dog, som frem¬
hævet i Kanc. Skr. af 10. Juli 1832, utvivlsomt, at

det er Panteforskrivningernes almindelige Egenskab
som Gældsbreve, der begrunder Lovstedets Anvendelse
paa dem. Panteretten gaar kun tilgrunde, fordi den

personlige Forpligtelse, hvortil den slutter sig, falder

bort ved Præskriptionen, og der kan ikke være Tale
om, at Panteretten, naar den personlige Forpligtelse

er holdt ilive, skulde være undergiven en fuldstændig Præ¬
skription, eller at der skulde udfordres andet og mere for

at holde Gældsbrevet ilive som Pantebrev end hvad der i
L. 5—14—4 er fordret til at holde det ilive som per¬

souligt Krav. Naar derfor Debitors bevislige An¬

erkendelse af Gælden foreligger ved den Obligationen

meddelte Fornyelsespaategning, er Gældsbrevet i en¬
hver Henseende holdt ilive, ogsaa med Hensyn til
Panteretten; thi L. 5—14—4 fordrer ikke Tinglæs¬

ning af Fornyelsespaategninger. Fra Lovgivningens
Bestemmelser om Stiftelsen af Panteret, hvortil Ting¬
læsning er nødvendig, lader der sig aabenbart ikke

udlede, at de omhandlede Fornyelsespaategninger maa

tinglæses for at holde den en Gang stiftede Panteret
i Kraft, og L. 5—7— fører saaledes saa lidt som
L. 5—14—4 til at statuere Nødvendigheden af For¬

nyelsespaategningernes Tinglæsning. Skulde saadan
Tinglæsning ikkedestomindre kunne anses for til¬

raadelig, maatte det da være af den i den oven¬
nævnte Skrivelse fra Ministeriet for Kirke= og Under¬

visningsvæsenet fremhævede Grund, at der undertiden

forekommer almindelige Mortifikationssager til Be¬
rigtigelse af vedkommende Pantebøger. Justitsmini¬

steriet skal imidlertid hertil bemærke, at Muligheden
af, at en Panteobligation, tilhørende en offentlig

Stiftelse, kan blive udslettet af Pantebogen i Henhold
til en almindelig Bevilling til at erhverve Morti¬

fikationsdom over Dokumenter, der ere over 20 Aar
gamle, men henstaa uudslettede i Pantebogen, er
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skriptsamlingen) udtalte, ikke skønner, at der for de til Kredit=15. Apr
foreninger udstedte Obligationer kan gælde nogen anden Re¬
gel end den for Pantedebitorer i Almindelighed gældende.
I Overensstemmelse hermed maa det anses rettest at

meget fjern, idet den maa forudsætte, at bande ved¬
kommende Retsskriver, der søger Pantebøgerne be¬

rigtigede ved Mortifikationssagen, og Bestyrelsen af
den paagældende offentlige Stiftelse have forsømt, hvad

der paalaa dem som Pligt. Ifølge Bestemmelserne i
Forordn. af 28. Marts 1845 § 17 skal nemlig ved¬

kommende Retsbetjent, naar der „findes uudslettede

Forskrivninger, der dog efter Sandsynlighed ere af¬
gjorte, ved hensigtsmæssige Midler søge at komme til

vis Kundskab herom“ osv., og kun for saa vidt „der
bliver Hæftelsesbreve tilbage, som ere over 20 Aar

gamle, og med Hensyn til hvilke det ej kan bringes
i vis Erfaring, om de ere afgjorte eller ikke“ bør

han efter dertil erhvervet Bevilling, der ikke meddeles
uden Retsskriverens Erklæring om, at han har anvendt

de i Forordningens § 17 nævnte Midler til at komme
til Kundskab om, om de uudslettede Breve ere afgjorte

eller ikke, indkalde „de mulige Jhændehavere“ Hvis

Kreditor efter Pantebogens Udvisende er en offentlig
Stiftelse, vil vedkommende Retsbetjent saaledes altid

være forpligtet til at henvende sig til samme inden
Udslettelsen, for at erholde „vis Kundskab“. Paa den
anden Side vil Mortifikationsstævningen, der med
Aar og Dags Varsel indrykkes i de offeutlige Ti¬
dender, ikke let kunne undgaa at komme til Stiftel¬

sens Bestyrelses Kundskab, da en omhyggelig Be¬
styrelse altid maa have sin Opmærksomhed henvendt
paa de i Aviserne indrykkede Proklamata osv. Skulde

der være Anledning til at søge yderligere Garanti
for de offentlige Stiftelser mod at præjndiceres af

en saadan almindelig Mortifikationssag, forekommer
det Ministeriet at maatte være tilstrækkeligt ved et

Cirkulære at indskærpe Bestyrelserne af de offentlige
Stiftelser at have deres Opmærksomhed henvendt paa,

om der i nogen Jurisdiktion, hvor Panteobligationer,
som tilhøre Stiftelser og ere ældre end 20 Aar, ere

tinglæste, udstedes offentlig Mortifikationsstævning med

Hensyn til alle over 20 Aar gamle Dokumenter, der
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15. April. de til Kreditforeningen udstedte Panteobligationer fornyes af
vedkommende Debitor inden Udløbet af 20 Aar efter Pante¬

obligationens Udstedelse, hvorimod det ikke kan anses fornødent,
at Debitors Erklæring om Fornyelsen tinglæses.

15. April.

Justitsmin. Skr. (til Amtmanden over Svend¬

borg Amt) ang., om der tilkommer en Distriktslæge

Honorar for Lægebesøg i Anledning af det ham

henstaa uudslettede. Et saadant Cirkulære er Mini¬

steriet sindet at lade udgaa, medens man derimod i
Henhold til det ovenanførte vedblivende maa anse det

for ufornødent at paalægge Debitorerne de med en

Tinglæsning af Fornyelsespaategningerne forbundne
Omkostninger. I Henhold hertil har Ministeriet troet
at burde henstille til velbemeldte Ministerium, om en

ensartet Fremgangsmaade ikke kunde tilvejebringes

derved, at samme sluttede sig til Justitsministeriets
Anskuelse“

Efter at Ministeriet for Kirke= og Undervisnings¬
væsenet under 1. August 1863 og Indenrigsmini¬
steriet under 27. Juni 1865 havde svaret, at de
maatte fastholde deres tidligere udtalte Anskuelse om

det tilraadelige i, at de omhandlede Fornyelsespaa¬
tegninger fordres tinglæste, tilskrev Justitsministeriet
under 2. August 1865 Revisionsdepartementet for

Kongeriget, at skønt Justitsministeriet fremdeles maatte
fastholde sin i Skrivelse af 4. Januar 1861 udtalte

Anskuelse, at Tinglæsning af disse Paategninger er
ufornøden, vilde man dog, da de tvende nævnte Mi¬

nisterier ikke havde troet at kunne frafalde Fordringen
om Tinglæsning, af Hensyn til Ønskeligheden af, at
en ensartet Fremgangsmaade følges med Hensyn til

de under de forskellige Ministerier sorterende Stiftel¬
sers Gældsbreve, ikke modsætte sig, at samme Regel
ogsaa følges for de under Justitsministeriet sorterende

offentlige Stiftelsers Vedkommende. Herom bleve
Indenrigsministeriet og Ministeriet for Kirke= og
Undervisningsvæsenet under samme Datum under¬
rettede. (Ussings Reskriptsamling).
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efter Epidemilovens § 3 paahvilende Tilsyn under 15 April¬
en under offentlig Behandling tagen Difteritisepidemi.
at der ikke tilkommer Distrikts¬
lægen Honorar for deslige Besøg.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. (til Skole= 18. April.
direktionen for Ringsted og Alsted Herreder) ang.

en Drengs Fratagelse fra Moderen paa Grund af
Skoleforsømmelser.
at de Foranstaltninger, som maatte
blive fornødne som Følge af gentagne Skoleforsømmelser

fra den paagældende Drengs Side, ville være at foretage
af N. N. Kommune som Opholdskommune, uanset om

Drengen og hans Moder maatte være forførgelsesberettigede

andetsteds, jfr. Kirke= og Undervisningsuinisteriets Skri¬
velse af 19. Februar 1864 (Gejstlig Reskriptsamling for
1864)*), hvilken Skrivelse er udgaaet efter forudgaaende

Forhandling saavel med Justits= som med Indenrigsministeriet.

Kirke= og Undervisningsmin. Cirk. (til Stifts= 18.
April.
øvrighederne) indeholdende nærmere instruktoriske

Bestemmelser og Anvisning med Hensyn til Appro¬

*) I den nævnte Skrivelse bifaldt Ministeriet efter Brev¬

veksling med Justitsministeriet og Indenrigsmini¬
steriet en Indstilling fra et Sogneforstanderskab, om
der, saafremt en i Sognet bosat, men i et andet

Pastorat forsørgelsesberettiget Person ikke inden en
af Skoledirektionen nærmere fastsat Frist lod sine

Børn stadig søge Skolen, maatte træffes Foranstalt¬
ning til at anbringe Børnene i Pleje hos paalidelige

Folk, der vilde have at drage Omsorg for, at

Børnene holdtes til stadig Skolegang, idet Ministeriet
tilføjede, at for saa vidt der opstod Spørgsmaal om,

ved hvem saadant blev at besørge, burde dette ske ved
Opholdskommunens Foranstaltning.

1891.
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18. April bation af Kontrakter om Præstegaardsjorders Bort¬
forpagtning“).
Ved allerhøjeste Rejolution af 10. Februar d. A. (se
Bekendtgørelse af 12. s. M.) om nogle Forandringer i de
ved Kancelliplakat af 19 Marts 1812 bekendtgjorte Bestem¬

melser angaaende Bortforpagtning af Præstegaardsjorder er
Ministeriet blandt andet blevet allernaadigst bemyndiget til
at meddele Stiftsøvrighederne nærmere instruktoriske Bestem¬

melser og Anvisning med Hensyn til Approbation af Kon¬
trakter om Præstegaardsjorders Bortforpagtning.

I denne Anledning skal Ministeriet tjenstligst meddele
Stiftsøvrighederne følgende:
1' Kontrakter om Bortforpagtning af Præstegaardsav¬

linger bør først og fremmest indeholde nøjagtig Angivelse af,

hvad der overdrages Forpagteren til Brug baade af Jorderne
og af Bygningerne, eventuelt tillige af Besætning og Inventar.
I denne Henseende bemærkes, at Præstegaardens Have samt

Lunde og Skovstykker, der findes paa Jorderne, dog altid
bør undtages fra Forpagtningen, og at Forpagteren udtryk¬
kelig bør forpligtes til at respektere Bevoksninger af enkelte
Trær, Krat eller Egepurrer, der muligt maatte være paa det

bortforpagtede Areal. Tillige maa her mærkes Forpagterens
mulige Forpligtelser med Hensyn til Vedligeholdelse af de Byg¬

ninger, der overdrages ham til Brug, med Hensyn til Renholdelse
af Gaardsrummet m. v, og han bør altid forpligtes til at vedlige¬
holde Hegn og Grøfter, der findes om eller paa Jorderne. End¬

videre maa mærkes mulige Indskrænkninger i Forpagterens
Brugsret, i hvilken Henseende bemærkes at der som Regel

bør forbeholdes Præsten udelukkende Ret til Jagt og Fiskeri.
Endvidere bør der ikke savnes Bestemmelser om Retten til

at holde Fjerkræ, Hunde og deslige. Ret for Ejeren og hans
—

*) I en Skrivelse af 21. s. M. til Stiftsøvrigheden over

Ribe Stift udtalte Ministeriet, at ogsaa Sager om
Bortlejning af Præstegaardsjorder — in casu en

Eng — maatte høre under Stiftsøvrighedens Afgørelse.
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Husstand til at færdes paa de bortforpagtede Jorder bør 18. April.
altid betinges. Der bør altid indføres en Bestemmelse, ved
hvilken Forpagteren paatager sig Ansvaret for, at hans Hus¬

stand omgaas varligen med Ild og Lys, samt forpligter sig
til at sørge for, at der ikke finder Nattesæde, Svir eller anden
lignende Uskik Sted i Huset. Det vil være rettest udtrykkeligt

at udtale, at Forvagteren er uberettiget til at bortleje de

bortforpagtede Jorder og Bygninger eller Dele deraf.
2) I Overensstemmelse med hvad der er foreskrevet i
Ministeriets Cirkulære af 26. Januar 1886, vil der i enhver

Kontrakt være at indføre en udtrykkelig Bestemmelse om, at

de Gravhøje (Kæmpehøje), Stendysser og andre Fortidslev¬

ninger, der maatte være paa Jorderne, ikke maa berøres med
Plov, Hakke eller Spade, og at Højenes Omfang ikke maa
formindskes ved lidt efter lidt at afpløje deres Rand neden¬

fra, samt at Sten, der høre til Højene eller Dysserne, ikke
maa afgraves, omkastes, flyttes, bortføres eller sønderslaas.

3) Sædskiftet og hele den øvrige Driftsplan bør nøje
og i fornøden Detail bestemmes i Kontrakten efter tilbørligt

Hensyn til Jordernes Beskaffenhed og Egnens klimatiske og
økonomiske Forhold. I denne Henseende skal man iøvrigt

udskrænke sig til særligt at bemærke, at det ikkun undtagel¬
sesvis paa Grund af særegne Forhold bør tillades, at det
indavlede Foder ikke fortæres i Præstegaarden, imod at der
udføres et vist Kvantum Gødniug paa de bortforpagtede

Jorder; og bør der i saa Tilfælde udtrykkelig bestemmes

hvorledes en virksom Kontrol skal føres i sidstnævnte Hen¬

seende. Med Hensyn til Spørgsmaalet om Indrømmelse af
denne Tilladelse bør der tages særligt Hensyn til, hvorvidt
den tilraades af de i Bekendtaørelse af 12. d. M. Nr. 2

ommeldte bekendte, dygtige Landmænd paa Egnen, hvis ud¬
trykkelige Udtalelse om dette Punkt altid maa være tilveje¬
bragt. I øvrigt vil det være rettest udtrykkelig at udtale,

at Sæd i Straaet, Græs og Kløver, Hø og Halm, Gødning,
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—

18. April Tørv og Mergel ikke maa bortføres fra Præstegaarden, se i

øvrigt nedenfor Nr. 10.

Til Driftsplanen hører ogsaa Bestemmelse om, at der
skal holdes Besætning af mindst et vist nærmere angivet Antal
Kreaturer og do. Heste, hvilket Tal ikke maa formindskes.

4) Hvad Vederlaget angaar, da bør det være passende
efter det Udbytte som kan ventes af Jorderne. Endvidere

bør det paases, at der er vedtaget, at Forpagteren leverer de
fornødne Naturalpræstationer til Præstens Husholdning, især

Mælk, og den fornødne Gødning til Præstens Have samt

præsterer alle Præstens Kørsler, der finde Sted i Embeds
Medfør. — enten uden Vederlag eller — og dette bør i

Almindelighed foretrækkes — imod et i Kontrakten nøjagtig
pr Enhed bestemt Vederlag. Forpagteren bør af de til Stat
og Kommune paabudne Præstationer udrede i det mindste

dem, der lettest kunne ydes ved ham. I øvrigt bør altid en

væsenlig Del af Forpagtningsafgiften, saasom det halve, be¬
stemmes til Korn efter Kapitelstakst.

5) Forpagteren bør være forpligtet til til enhver Tid

at holde sine rørlige Ejendele og Kreaturer Heste og Faar

samt alt Foder, Hø og Straa, Sæd og Gødning forsikret til
fuld Værdi mod Ildsvaade i en solid Brandforsikring.

I Tilfælde af Ildsvaade skal Forpagteren ingen For¬

dring have paa Erstatning af Præsten for Afsavn.
6) Det kan vedtages, at i Tilfælde af Forpagterens

Død hans Enke, saalænge hun forbliver ugift, skal kunne

blive ved Forpagtningen for Resten af Forpagtnngstiden. Men

i øvrigt skal ingen andre knnne indtræde i Forpagtningsfor¬

holdet, heller ikke Forpagterens Konkursbo I Tilfælde af,

at Forpagtningen bortfalder før Tiden, bør dog vedkommende

(Enken, Arvingerne, Konkursboet) altid være forpligtede til at
vedblive Forpagtningsforholdet indtil den 1. April, der ind¬
træffer mindst 3 Maaneder efter Dødsfaldet eller Konkursens
Indtræden.
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Det bemærkes, at i Tilfælde af Præstens Afgang, inden 18. April.
en af ham indsendt Kontrakt er approberet, vil Eftermandens

Erklæring være at indhente af Stiftsøvrigheden, forinden
Approbation meddeles paa Kontrakten.

7) Det bør nøjagtig anføres i Kontrakten, hvorledes

der skal forholdes ved det bortforpagtedes Overlevering til

Forpagteren og Aflevering fra ham, hvilken Sæd han mod¬
tager —nedlagt i Jorden eller som Saasæd — og igen

skal aflevere og hvilke Arbejder det paahviler ham at have

foretaget ved Jorden forinden Afleveringen. Forpagteren

bør derhos forpligtes til ved Fratrædelsen uden Vederlag at
aflevere det fornødne Kvantum Hø og Halm til Besætningens

Underhold til sædvanlig Græsningstid famt den fornødne
Gødning til Driftens Fortsættelse.
8)Forpagtningskontrakten bør indeholde det fornødne

angaaende den Sikkerhed, som Forpagteren stiller for Kon¬
traktens nøjagtige Opfyldelse. Denne kan enten være reel,

nemlig Depositum af rede Penge eller Pantsættelse af Penge¬
effekter, paa hvilke der noteres Kurs paa Kjøbenhavns Børs,

eller personlig, nemlig Selvskyldnerkavtion af to bekendte,

vederhæftige Mænd, der indbyrdes forpligte sig een for begge

og begge for een Stiftsøvrigheden maa skønne om Sikker¬
hedens Tilstrækkelighed og paase, at Sikkerhedsstillelsen vir¬

kelig og prompte kommer til Eksistens.

Desuden bør Forpagteren til Sikkerhed for Afgiften og
Kontraktens Opfyldelse i det hele give første Prioritets Pante¬

ret i alle sine Kreaturer, Heste og Faar, Sæd, Hø og Foder
samt i det hele i alle sine til Driftens Udøvelse hørende
Ejendele og i Produkterne af Driften saa og i Assurance¬
summen for disse Ejendele.

9) Kontrakten bør indeholde fornødne Bestemmelser om
Virkningerne af Misligholdelse fra Forpagterens Side, ud

over hvad der følger af Lovgivningens almindelige Forskrifter.

I denne Henseende bør det blandt andet bestemmes, at der¬
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18. April. som Forpagteren ikke betaler Forpagtningsafgiften til rette
Forfaldstid, eller dersom han ikke nøje følger den foreskrevne
Driftsplan, skal det staa Præsten frit for — saafremt han

ikke foretrækker med 3 Maaneders Varsel at udsige Forpag¬
teren til at flytte bort til den førstkommende 1. April —

straks at erklære Forpagtningen for hævet og uden Lov og

Dom at lade Forpagteren udsætte af Forpagtningen, hvorhos
Forpagteren i alle Tilfælde skal være pligtig til efter uvillige

Mænds Skøn at erstatte Præsten ethvert Tab, som han lider
ved Forpagtningens Ophør i Utide.

Forpagteren bør ndtrykkeligt forpligtes til, dersom Jor¬
derne ved Forpagtningens Udløb eller Ophør aabenbart skulde
være forringede i Produktionsevne, da at yde Godtgørelse

herfor efter uvillige Mænds Skøn, hvilken Godtgørelse ind¬
betales til Stiftsøvrigheden paa Kaldets Vegne for at an¬
vendes til Kaldets Bedste efter nærmere Bestemmelse af Mini¬
steriet.

I Tilfælde af Søgsmaal vedkommende Kontrakten skulle
Forpagteren og hans Kavtionister være undergivne den i
Forordningen af 25. Januar 1828 hjemlede hurtige Rets¬
forfølgning.
—

Søgsmaal mod Forpagteren skal kunne anlægges

efter foregaaende Klage til Forligelseskommissionen i den

Forligskreds, i hvilken Præstegaarden er beliggende, og efter

Stævning med Varsel som til indenherreds Mand, forkyndt
paa Forpagterens hidtilværende Bolig i eller ved Præste¬

gaarden — ved Præstegaardens Værneting, alt uden Hensyn
til, hvor Forpagteren eller de, der træde i hans Sted, til

den Tid maatte bo eller opholde sig

10) Det er en Selvfølge, at der ikke ved Approbationen

af Forpagtningskontrakter kan approberes noget af Stifts¬
øvrigheden, som enten er forbudt eller som udkræver Til¬

ladelse af andre Myndigheder, hvorved blandt andet i Sær¬

deleshed maa mærkes de Bestemmelser, der forbyde Afhæn¬
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delse fra Præstegaarden af Sæd i Straaet,Græs og Kløver,18. April.

Hø og Halm, Gødning, Tørv og Mergel, jfr. Forordning
af 9. Februar 1831, Kancellivlakat af 31. Juli 1819, Mini¬

steriets Skrivelse af 19. November 1852, jfr Ministeriets

Skrivelse af 22. Jannar 1873. Det samme gælder om Op¬
førelsen af nye Bygninger eller Tilbygninger til de gamle,
da der behøves Tilladelse fra Ministeriet til, at de kunne

betragtes som Forpagterens Ejendom.
Hvor i saadanne Tilfælde en i Forbindelse med Bort¬

forpagtningen vedtagen Overenskomst mellem Præsten og
Forpagteren kræver Tilladelse af Ministeriet, bør dette Punkt

gøres til Genstand for et særskilt Andragende fra Præstens
Side.

11) For at have en Regel til Afgørelse af mulige
Naadensaarsspørgsmaal henstilles det til Afgørelse efter Om¬
stændighederne i hvert enkelt Tilfælde, hvorvidt der under
Hensyn til Jordens Beskaffenhed og Egnens almindelige
Driftsmaade saa vel som til den for Avlingen vedtagne sær¬

lige Driftsplan vil i Kontrakten kunne indføres en Bestem¬
melse om, hvilken Del af Forpagtningsafgiften der skal anses
som Ækvivalent for Vintersæden, hvilken Del af Afgiften
der skal anses som Erstatning for Vaarsæd, og hvilken for
Sommergræsning; og hvor en saadan Bestemmelse findes

indført i Kontrakten, bør de tvende Mænd, der i Henhold
til Bekendtgørelsen af 12. Februar d A. Nr 2. skulle afgive
Erklæring om Kontrakten i dens Helhed opfordres til at

udtale sig særlig om dette Punkt.
12) Det er en Selvfølge, at de Bestemmelser, der ifølge
nærværende Anvisning optages i Forpagtningskontrakterne,
indføres sammesteds i deres Helhed, og at man ikke maa
nøjes med alene at henvise til nærværende Instruks eller

enkelte af dens Stykker.

Forøvrigt vil det muligt være hensigtsmæssigt, om
Stiftsøvrigheden maatte finde Anledning til naar nogen Tid

Skr. ang. Alderstillæg.
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18. April. er gaaet, at udsende en af den selv forfattet Formular til
Stiftets Præster til Vejledning ved Affattelse af Forpagt¬

ningskontrakter.
13) Der bør i Kontrakten bestemmes hvilken af Par¬

terne der betaler Omkostningerne ved Kontraktens Oprettelse.

enten Forpagteren alene, eller han og Præsten i lige Deling.
14) Stiftsøvrigheden maa forvisse sig om, at Kon¬

trakten bliver behørigt tinglæst, hvortil hører, at den tillige
bliver særligt læst som Pantebrev jfr. ovenfor Nr. 8.

Tillige vil Stiftsøvrigheden have at vaage over, at
Stempellovgivningens Forskrifter blive fyldestgjorte.

21. April.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. (til Skole¬

raadet for Ringkjøbing Amt) ang., hvorvidt en
Kateket og Inspektør ved Borgerskolen i en Købstad

kan blive berettiget til Alderstillæg af Skolefonden
efter Lov af 8. Marts 1856 § 10 og til ekstra¬

ordinært Lønningstillæg overensstemmende med Reg¬

lerne i Lov af 23. April 1881*).
at det fremsatte Spørgsmaal maa
besvares bekræftende i begge Henseender.

*) Da Lov af 23. April 1881 er forbigaaet paa sit
Sted baade i Indenrigsministeriets og nærværende

Samling, optages den her. Den er saalydende:
Lov om midlertidige Tilskud til Skolefondene
til Lønningstillæg til Skolelærere og Lærerinder.

(Ministeriet for Kirke= og Undervisningsvæsenet.)

Vi Christian den Niende osv. G. v.: Rigs¬
dagen har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stad¬
fæstet følgende Lov:
I.

I de tvende Finansaar 1881—82 og 1882

83 tilskydes aarlig af Statskassen 300,000 Kr. til

Str. ang. aandssvage Borns Undervisning. 145 1891.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. (til Amt=21. April.
manden over Holbæk Amt) ang., at et aandssvagt

Barn, som Faderen ikke ønsker indlagt paa en Ab¬
normanstalt, ikke kan fratages ham, samt om, hvor¬
ledes Barnet bliver at uudervise.
Justitsministeriet har tilstillet dette Ministerium en

Skrivelse af 29. Januar d. A. fra Hr. Kammerherren,
—

Skolefondene til Lønningstillag til de ved Køb¬
stædernes og Landkommunernes Skolevæsen fast an¬

satte eller konstituerede Skolelærere og Lærerinder.
2. Ministeriet for Kirke= og Undervisnings¬

væsenet fordeler aarlig denne Sum mellem Skole¬

raadene saaledes, at det Lønningstillæg, der vil til¬

falde Lærerne, i de enkelte Skoleraadskredse, jfr. § 3,
kommer til at udgøre tilnærmelsesvis den samme Pro¬

centdel af de første 800 Kr. af hvert Embedes Re¬
guleringssum.

3. Skoleraadene fordele den hver Kreds til¬
faldende Sum med visse pCt. af de første 800 Kr.
af hvert Embedes Reguleringssum saaledes, at den

Lærer, der den 1. April har været fast ansat i 10 4
20 Aar, faar 11s Gang, og den, der har været

ansat i over 20 Aar, 2 Gange saa meget procentvis

Tillæg som den, der har været fast ansat i 5 10
Aar. Har nogen fast ansat Lærer eller Lærerinde

været konstitueret mindst et Aar i Embeder, der tid¬

ligere have været besørgede ved fast Ansættelse eller
ere bestemte til senere at gaa over dertil, bliver saa¬

dan Konstitutionstid at medtage ved Beregningen af

Tjenestetiden. Ligeledes skulle Lærere og Lærerinder,

der have Konstitution i saadanne Embeder, være be¬

rettigede til Tillæg. Den Lærer, der ikke har været
fast ansat eller konstitueret i 5 Aar, faar intet Tillæg.
For Skolelærere, der have været fast ansatte i Her¬

tugdømmet Slesvig før 30. Oktober 1864, regnes

den Tid, som de i det hele have været fast ansatte i

Hertugdømmet, med ved Beregning af Tjeneste¬
alderen.

Ingen Lønning kan ved dette Tillæg bringes
Trettende Hæfte.

7
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146 Skr. ang. aandssvage Børns Undervisning.

——

21. April. hvori indstilles, at Barnet N. N., født den 30. Maj 1877,

Datter af de nu separerede Ægtefolk Husmand N. N. og.
Hustru, ved Justitsministeriets Foranstaltning maa blive

frataget Forældrene og anbragt paa en Anstalt for aands¬
svage for der at undervises, da Barnets ovennævnte Fader,

der ved Separationsbevillingen har erholdt Forældremyndig¬
heden over det, har modsat sig en Anbringelse som nævnt
og da det, efter hvad der er oplyst af Skolekommissionen

og vedkommende Læge, maa anses afgjort, at Barnet intet
kan lære ved at undervises paa sædvanlig Maade sammen

med andre Børn, hvorimod et bedre Resultat vil kunne op¬
naas ved en anden Opdragelsesmaade.
Justitsministeriet har hertil bemærket, at det, da det

ikke er oplyst, at det nævnte Barn har gjort sig skyldig

i Skoleforsømmelser, ligger. uden for sammes Myndighed at
bestemme, at Barnet skal fratages Forældrene, og tilstillet
dette Ministerium Sagen til Afgørelse af Spørgsmaalet,

om der paa anden Maade maatte kunne træffes Foran¬
staltninger til en bedre Undervisning af det paagældende
Barn.

Foranlediget heraf skulde Ministeriet næst tjenstligst at

meddele Dem Justitsministeriets fornævnte Resolution, at

det af den oven angivne Grund ikke kan bestemme, at
Barnet skal fratages Forældrene, tjenstligst melde, at Mini¬
steriet ikke heller efter de oplyste Omstændigheder kan be¬

ordre Barnet indlagt paa en Aandssvageanstalt, men at der,
saafremt det paagældende Barn ikke er uimodtageligt for

enhver Undervisning, med Hensyn til dets Oplærelse maa

forholdes i Overensstemmelse med Ministeriets Resolutioner

over 1,600 Kr. paa Landet og 2,000 Kr. i Køb¬
stæderne og Handelspladserne.

Tillægsbeløbene af¬

rundes til hele Kroner saaledes, at det overskydende
bortfalder.

V. om Lodstvang.
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af 8. Februar 1855 og 24. Marts 1885*), saaledes at 21. April.
Stedets Skolelærer udenfor den sædvanlige Skoletid vil have
at undervise det mod Godtgørelse af Kommunen, saafremt
Barnets Fader ikke har Evne til at udrede samme.

Bekendtgørelse ang. Margarinebeholderes Form 22. April.
og Mærkning m. v. (Indenrigsministeriet.)

Nr. 76.

Indm. Saml. pag. 128.

Bekendtgørelse om Lodstvang for Christiansøs 23. April.
Havn. (Marineministeriet.)

Nr. 79.

I Henhold til Lov af 9. April d. A. bestemmes det

herved, at ethvert Skib eller Fartøj af 30 Register=Tous

Brutto og derover fra 15. Maj d. A. (inkl.) skal være
pligtigt at tage Lods saavel for Indgaaende som for Ud¬
gaaende af Christiansøs Havn. Fra samme Tid er Lov om

Lodsvæsenet af 13. Juni 1879 § 16 gældende for den
nævnte Tvangslodsnings Bedkommende.

Betalingen for Lodsning ind i eller ud af Christiansøs

Havn erlægges indtil videre efter Interimstakst for det der¬
værende Lodseri af 17. Juni 1856.

*) I den første af de citerede Skrivelser, der forøvrigt,
forsaavidt de i samme indeholdte Resolutioner angaar,
ere enslydende med den ovenanførte, udtales det, hvad

Udgifterne ved Barnets Undervisning angaar, at Mi¬
nisteriet maa være af den Formening, at det i Hen¬
hold til Grundlovens § 90 — rev. Grdl. § 85 —

maa være Faderens egen Sag at udrede disse, saa¬
fremt han dertil har Evne, og at det først kan blive

Kommunens Sag at træde til, naar det viser sig, at
Faderen ikke selv formaar at bære Omkostningerne

ved hans Barns Oplærelse. I en Kanc. Skr. af

19. Maj 1846 var i et lignende Tilfælde Udgiften

ved Barnets Undervisning uden Forbehold paalagt
Kommunen.
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27. April.

Skr. ang. Hjemstedsbeviser.

Indenrigsmin. Skr. (til Amtmanden over Aar¬

hus Amt) ang. Formen for Hjemstedsbeviser, naar

saadanne skulle meddeles ugifte Kvinder og Per¬
soner under 18 Aar til Brug ved Nedsættelse i Ud¬
landet.

I Gensvar paa den med Amtets behagelige Skrivelse af
14. d. M. modtagne Forespørgsel fra Byraadet i Aarhus
betræffende Formen for de i Ministeriets Cirkulærer af 30

December 1871 og 28. Maj 1874 (jfr. nu ogsaa § 58 i Lov
om det offentlige Fattigvæsen af 9. d. M.) ommeldte Hjem¬

stedsbeviser, naar saadanne skulle meddeles ugifte Kvinder og
Personer under 18 Aar til Brug ved Nedsættelse i Udlandet,

skulde man til behagelig Efterretning og videre fornøden Be¬
kendtgørelse tjenstligst melde, at der for ugifte Kvinders Ved¬

kommende i Reglen kun vil være Anledning til den Afvigelse
fra den foreskrevne Form for deslige Beviser, at alene den

paagældende selv omtales i Beviset, uden at det udtrykkeligt

anføres at Modtagelsespligten ogsaa skal omfatte hendes

umyndige Børn, hvorved kun kan forstaas hendes umyndige
nægte Børn; Bemærkning om, at Modtagelsespligten ogsaa

omfatter saadanne Børn, bør kun optages i Beviset, naar
det udtrykkeligt begæres.

For saa vidt der undtagelsesvis maatte blive Spørgs¬

maal om Meddelelse af selvstændigt Hjemstedsbevis til Per¬

soner under 18 Aar, maatte Ministeriet som almindelig Regel
finde det rettest, at Beviset udfærdiges af den Kommune, der

efter Fattiglovgivningen maa betragtes som den paagældendes
Fødekommune; skulde vedkommende inden sit fyldte 18. Aar

falde Fattigvæsenet til Byrde, maa der desuagtet med hans

eller hendes Forsørgelse indtil den Tid forholdes efter de

almindelige, Regler om Forsørgelsen af Personer under
18 Aar.

Skr. ang. Lov 26. Maj 1868 § 6.
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Indenrigsmin. Skr. (til Amtmanden over Vejle 28. April.
Amt) ang. Forstaaelsen af § 6 i Lov om Kjøb¬
stadkommunerues Styrelse m. m. af 26. Maj 1868.
Under Henvisning til den i Lov om Købstadkommunernes
Styrelse m. v. af 26. Maj 1868 § 6 indeholdte Bestemmelse
om, at en Købstadbeboer for at kunne deltage i Valgene til

Byraadet skal have svaret direkte Skat til Kommunen i det

fornd for Valget gaaende Kalenderaar, har Borgmesteren i
Fredericia til Vejledning ved Udarbejdelsen af den i Lovens

§ 8 ommeldte Liste over Vælgerne i det med Amtets paa¬

tegnede Erklæring af 12. f. M. hertil indkomne Andragende
begært Ministeriets Resolution for, hvor vidt det maa anses
for berettiget af Valglisten at udelade dem, der paa det Tids¬
punkt, da Listen affattes, vel ikke have svaret det fulde dem

for det paagældende Aar paahvilende Skattebidrag, men dog
ikke kunne anses for Skatterestanter, idet Terminen for Er
læggelsen af sidste Halvaars eller Kvartals Skattebidrag efter
de herom i Medfør af Lovens § 29 i den kommunale Ved¬

tægt trufne Bestemmelser ikke ved Listens Affattelse af dem
er oversiddet.

Foranlediget heraf skulde man til behagelig Efterretning
og videre fornøden Bekendtgørelse tjenstligst melde, at det

saaledes rejste Spørgsmaal maa besvares benægtende, jfr.
ogsaa Ministeriets Skrivelse Nr. 172 af 1. December 1887
iMinisterialtidende

4“).

For saa vidt Borgmesteren endvidere har forespurgt,
om Valgbestyrelsen, naar en Købstadbeboer paa Grund af

Restance med de ham paahvilende Kommuneskatter med Rette
er udeladt af Valglisten, er pligtig til senere at optage ham

paa Listen, naar han inden Udløbet af den i Lov af 26. Maj
1868 § 8 satte Frist til Indgivelse af Klager over Valg¬

listerne berigtiger sin Restance, samt om ikke det Skattebeløb,

*) Se nærværende Samlings 12. Hæfte Side 247.
72
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Skr. ang. Stolebrændsel.

28. April. som den til Valg af Byraadets mindre Del berettigede Femte¬

del af Købstadkommunens valgberettigede Indvaanere ifølge
Lovens §6 skal have udredet i det forud for Valget gaaende

Aar, er at forstaa som ⅓ af det Skattebeløb, som samt¬

lige de paa Valglisten opførte Vælgere have udredet, skulde
man derhos ikke undlade at bemærke, at det første Spørgs¬

maal maa besvares bekræftende, medens man med Hensyn

til det sidste Spørgsmaal skal henvise til Indensrigsmini¬
steriets Skrivelse af 8. November 1860 i den Ussingske Re¬
skriptsamling angaaende den tilsvarende Bestemmelse i Lov af
31. Marts 1860 § 3*

30. April.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. (til Amtman¬

den over Sorø Amt) ang., hvorvidt den en Ejen¬

dom paahvilende Brændselsleverance til Skolevæsenet

ved Ejendommens Udstykning skal fordeles mellem
Parcellerne.
I Skrivelse af 10. Jannar d. A. har Hr. Kammer¬
herren begæret Ministeriets Erklæring om, hvem det paa¬

*) I Indenrigsministeriets Skrivelse af 8. November
1860 indeholdes Svar paa tvende Spørgsmaal med
Hensyn til Anvendelse af Lov af 31. Marts s. A.

angaaende de kommnnale Valg i Købstæderne, nemlig

1) om Kæmneren kan vælges til Medlem af Lignings¬
kommissionen, og 2) om Udtrykket „Kommunens

samtlige Skatter“ i fornævnte Lovs § 3, 2. Punktum,
er at forstaa saaledes, at dertil blive at henregne
samtlige Afgifter, som svares af valgberettigede og
af ikke=valgberettigede. Indenrigsministeriets Svar
gik ud paa, at det første Spørgsmaal maatte besvares

bekræftende, og at der til „Kommunens samtlige
Skatter“ maatte henregnes saavel de ikke=valgberet¬

tigedes som de valgberettigedes Bidrag, men at der
derimod til at udgøre de i Paragraffen omhandlede

2 af disse Skatter ikke kunde medregnes Bidrag

fra andre Skatteydere end saadanne, som ere valg¬
berettigede.

Skr. ang. Skolebrændsel.
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hviler at fordele Skolebrændselet mellem en udstykket Gaards 30. April.
Hovedparcel og de fra Gaarden udstykkede Parceller,i

hvilken Henseende De har forment, at Hovedparcellisten paa
samme Maade som for Degnetraven maa hæfte for Ydelsens
hele Beløb imod Regres til de andre Parcellister.

I denne Anledning har Ministeriet brevvekslet med

Indenrigsministeriet, som om det foreliggende Spørgsmaal
har udtalt sig saaledes: „Indenrigsministeriet maa for sit
Vedkommende holde for, at det med Hensyn til Udredelse

af Skolebrændsel er en ligegyldig Omstændighed, om en
Ejendom er en Parcel af en anden eller ikke, og i første

Tilfælde, om det er en Hovedparcel eller en Biparcel, og
at Analogien fra, hvad der gælder om Degnetraven, ikke
kan være afgørende, allerede af den Grund, at Størrelsen
af Skolebrændselet ikke
— saaledes som Tilfældet er med

Degnetraven — udgør et fixum for den enkelte Ejendom,

men er Forandring undergiven, navnlig ved Omfordeling
af Kommunens Skoledistrikter, hvoraf følger, at Skole¬
brændselet er og maa være Genstand for Paaligning og ikke

saaledes som Degnetraven kan betragtes som en de enkelte

Ejendomme i Kommunen paahvilende særegen Ejendoms¬

byrde. Man maa saaledes antage, at der ikke paahviler
Hovedparcellisten noget Ausvar for Skolebrændsel for de fra
Gaarden udstykkede Parceller, men at det maa være Sogne¬
raadets egen Sag i Forhold til Hartkornet at foretage Lig¬
i
ningen af Skolebrændselet paa samtlige Grundejendomme

Kommunen i Overensstemmelse med Reglerne i Anordningen
29. Juli 1814 § 55 b, jfr. Lov 20. Juni 1850 § 16. I

øvrigt henhører det opkastede Spørgsmaal efter sin Natur i
fornødent Fald under Domstolenes Afgørelse“

Hvilket herved meddeles Dem til fornøden Efterretning

med Tilføjende, at man maa henholde sig til Indenrigs¬
ministeriets ovenstaaende Erklæring.
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152 Skr. ang. Beslag for Underholdsbidrag.

1. Maj.

Justitsmin. Skr. (til Amtmanden over Kjøben¬

havns Amt) ang., hvorvidt en Arbejdsgivers For¬

pligtelse i Henhold til Kancelli=Cirkulære af 5. De¬
cember 1820 til at tilbageholde en Alimentants Løn

gælder Bidrag, der ere forfaldne før Resolutionens
Forkyndelse for ham.
Med Hensyn til, at Kongens Foged her i Staden har

nægtet paa Rekvisition af Birkedommeren i Frederiksberg Birk
at indfordre det Maskinarbejder N. N. ved Alimentationsresolu¬
tion paalagte Underholdsbidrag til et af ham med Fruen¬

timmeret N. N. avlet uægte Barn for et Tidsrum af 4

Maaneder til den 22. Januar d. A. hos Barnefaderens Ar¬
bejdsgiver, for hvem fornævnte Resolution var bleven for¬
kyndt den 20. Februar d. A., under Paaberaabelse af, at

Arbejdsgiverens Forpligtelse til at tilbageholde Alimentantens
Løn formentlig ikkun kan gælde Bidrag, der forfalde efter
Resolutionens Forkyndelse, har fornævnte Birkedommer, der
ikke deler denne Opfattelse af Kancelli=Cirkulære af 5. De¬
cember 1820, anholdt om en Udtalelse herfra, om hvorledes
der i slige Tilfælde vil være at forholde.

Foranlediget heraf skal man tjenstligst melde, at Justits¬

ministeriet maa anse Kongens Fogeds Vægring ved at af¬

fordre Arbejdsgiveren det omhandlede Bidrag for uberettiget,
men at Spørgsmaalet i øvrigt henhører under Domstolenes
Afgørelse hvorfor man maa have vedkommende henvist til

at æske Fogdens Kendelse og eventuelt gøre denne til Genstand
for Appel.

8. Maj.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. (til Stifts¬
øvrigheden over Viborg Stift) ang., hvorvidt Pla¬

katen af 31. Oktober 1827 endnn gælder ved Ud¬

Str. ang. Udpantning for Tiendevederlag. 153 1891.

pantning for Tiendevederlag, der er bestemt til Korn 8. Naj.
in natura.
I et med Hr. Kammerherrens og Deres Højærværdig¬

heds behagelige Skrivelse af 10. Marts d. A. modtaget
Andragende har Provsten for N. N. Herreder anholdt om
Ministeriets Afgørelse af, hvorvidt der fremdeles ved Ud¬

pantning for Tiendevederlag, der er bestemt til Korn in
natura, vil være at forholde efter Bestemmelserne i Plakat

31. Oktober 1827, navnlig saaledes, at Præstationens

Pengeværdi af Fogeden med tiltagne Vidner skal bestemmes
under særligt Hensyn til „de højeste Torvepriser, som i de
sidste 14 Dage have fundet Sted i nærmeste Købstad eller
Ladested.“

Ved hertil at indsende dette Andragende have De ytret,
at De nærmest ere tilbøjelige til at antage, at den anførte
Bestemmelse i Plakat 31. Oktober 1827 maa anses hævet

ved den i Lov om Udpantning af 29. Marts 1873 § 7
givne almindelige Forskrift om, at Pengeværdien, efter at
Skyldnerens Erklæring saavidt muligt er indhentet, skal an¬

sættes af Fogden eller Sognefogden efter bedste Skøn med
Bistand af de tiltagne Vidner, dog uden at disses Anskuelse

har bindende Betydning.

Efter i Anledning af denne Sag at have brevvekslet

med Justitsministeriet skulde Ministeriet med Bemærkning,
at Spørgsmaalet i hvert Fald henhører under Domstolenes
Afgørelse, tjenstligst melde, at man maa være enig i, at

det rejste Spørgsmaal maa besvares paa den af Stifts¬

øvrigheden angivne Maade, i hvilken Retning det formentlig
ogsaa er afgjort ved en i den seneste Tid af Viborg Overret
*

afsagt Dom¬

*) Viborg Landsoverrets Dom af 23. Marts 1891. U.
f. R. 1891 pag. 506.
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154 Skr. ang. Ringning med Kirkeklotter.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. (til Skole¬
direktionen for Morsø Herreder) ang. Fritagelse

for Kirkebyens Skolelærer for at ringe med Kirkens
Klokke.
at man ikke ser sig i Stand til

at fritage Andrageren for at udføre det nævnte Hverv, da
den Sognemændene ved Danske Lov 2—15—5 paalagte

Forpligtelse til at ringe med Kirkeklokken maa anses Lsom
bortfalden, jfr. Kancelli=Skrivelse af 11. Juli 1837*).

*) I den her citerede Skrivelse svares der bl. a. paa en
Forespørgsel, om ikke Sognemændene paa de Steder,

hvor det ikke alene maatte virke forstyrrende for
Skoleundervisningen, især i de korte Vinterdage, men
falde Skolelæreren, der stundom bor 1 Mil og

derover fra Kirken, fast uoverkommeligt at ringe

Kirkeklokken, maatte tilpligtes at besørge Ringningen

skiftevis, og samme Forpligtelse under lige Omstæn¬
digheder paahvile Kirkeejerne, — at om Skolelæreren

bor i Kirkebyen eller ikke, om han bor langt fra
eller nær ved Kirken, gør intet til Sagen, men naar

Kirkebyen hører til hans Skoledistrikt, er han Kirke¬

byens Lærer og som saadan pligtig til at besørge den
omhandlede Ringning af Kirkeklokken, uden at kunne
paabyrde enten Sognemændene eller Kirkeejeren denne

Forpligtelse. Det følger imidlertid af sig selv, at

Skolelæreren, naar han bor saa langt fra Kirken, at
han ikke, uden at forsømme Skoleundervisningen,
selv kan udføre Ringningen, maa lade denne be¬
sørge ved en anden; og skulde det findes, at han var

aflagt saa maadeligt, at det vilde være ham umuligt
at udrede den fornødne Betaling til Ringeren, maatte
der gøres Indstilling om det fornødne Tillæg i denne

Henseende, hvis dette ikke ved approberet Plan er
fastsat.

Cirk. ang. Gravhøje.
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Justitsmin. Cirk. (til samtlige Politimestre)9. Maj.

ang. Gravhøje og Stendysser langs Jernbane= og
Vejlinier samt Danefæ.
I Anledning af en derom fra Direktionen for de anti¬

kvariske Mindesmærkers Bevariug fremkommen Begæring skal
man tjenstligst anmode Dhrr. om, naar det maatte komme til
Deres Kundskab, at Gravhøje og Stendysser langs Jern¬

bane= og Vejlinier beskadiges, da herom at give fornævnte
Direktion Underretning, samt at vaage over, at ulovlig Til¬

egnelse af Danefæ og saadanne Oldsager, som maa henregnes

herunder, ikke finder Sted, ligesom man endelig skal anmode
Dem om at ville instruere vedkommende Politibetjente og

Gendarmer om under Patrouilleringen at have deres Op¬
mærksomhed henvendt paa disse Forhold.

Bekendtgørelse om Forandring i Reglerne for 12. Maj.
Afholdelsen af de lærde Skolers aarlige Hoved= Nr. 86.
eksaminer. (Ministeriet for Kirke= og Undervis¬

ningsvæsenet.)
Efter Ministeriets derom nedlagte allerunderdanigste

Forestilling har det behaget Hans Majestæt Kongen under
Dags Dato at bifalde:
at Bestemmelserne i Bekendtgørelsen om en Undervis¬

ningsplan og Eksamensbestemmelser for de lærde Skoler

i Danmark af 13. Maj 1850, §9 b. 2, forandres saa¬
ledes, at der ved de lærde Skolers og Rønne højere

Realskoles aarlige Hovedeksaminer, med Undtagelse af 4.
Klasses Hovedeksamen, foruden den eksaminerende Lærer

kun behøver at være en af Skolens andre Lærere til
Stede som Censor.

Ved at bekendtgøre ovenstaaende allerhøjeste Resolution
undlader Ministeriet ikke at bemærke, at det herved lun er
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Skr. ang. Værgemaal.

2. Maj. tilsigtet at forskaffe de lærde Skoler en Lettelse med Hensyn

til de aarlige Eksaminers Afholdelse, men ingenlunde at
udelukke Skolerne fra at benytte fremmede fagkyndiges Med¬
virkning ved Censuren. Man vil tværtimod af Hensyn til

det ønskelige i at vække og fremme Interessen for Skolen
hos Omverdenen betragte det som i høj Grad tilraadeligt,
at der fremdeles tilkaldes som anden Censor ved Hovedeks¬

amen en udenfor Skolen staaende Mand; og dette bør kun
uudlades, naar det viser sig forbundet med uforholdsmæssige

Vanskeligheder at formaa en fremmed Censor til at møde.
Det tilføjes, at saavel de ved Bekendtgørelsen af 13. Maj

1850 i øvrigt givne Regler om Hovedeksamens Afholdelse

som de, der gælde om Skolernes afsluttende Prøver, forblive
uberørte af nærværende Bestemmelser.

13. Maj.

Institsmin. Skr. (til Amtmanden over Kjø¬

benhavns Amt) ang. en Sognepræsts Fritagelse for
et ham af Skifteforvalteren overdraget Hverv som
Lavværge for en Enke.
at man med Dem erx enig i, at det

bliver en Følge af Bestemmelserne i Privilegierne af 15.

December 1670 § 4, jfr. Reskript af 7. Oktober 1682, at
den begærte Fritagelse vil være at tilstaa Andrageren*).

*) Konfirmation paa og Forbedring i de samtlige Gejst¬
lige udi begge Riger Danmark og Norge den 24. Juni
1661 givne Privilegier af 15. December 1670 § 4
er saalydende: „Til de Gejstlige deres efterladte umyn¬

dige Børns Bedste og Fordel ville Vi iligemaade,
at naar Mangel findes paa vederhæftige fødte For¬
myndere efter Loven, eller paa Præster udi det Herred,

hvor noget gejstligt Skifte falder, som de umyndiges

Værgemaal sig sikkerligen kunne og godvilligen ville paa¬
tage, eller og naar det Herreds Præster, som nogen¬
ledes ere vederhæftige, med andre Formynderskaber

Skr. ang. Læsning ved Kirkestævnc.
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Institsmin. Skr. (til Amtmanden over Hjør¬ 13. Maj.

ring Amt) ang., hvorvidt Kirkesangeren er berettiget
til det i Sportelreglementets § 147 fastsatte Gebyr,
naar han ved Kirkestævne oplæser de i Justitsmini¬
steriets Kundgørelse af 14. Marts 1871 Post 2

omhandlede Bekendtgørelser.
I Anledning af et hertil indsendt Andragende, hvori
Skolelærer og Kirkesanger N.N. forespørger, om Kirkesangeren,
naar han ved Kirkestævne oplæser de i Post 2 i Justitsmini¬

steriets Kundgørelse af 14. Marts 1871 omhandlede Bekendt¬

gørelser, er berettiget til herfor at forlange det i Sportel¬
reglementet af 22. Marts 1814 § 147 fastsatte Gebyr, samt

i benægtende Fald, om Kirkesangeren er pligtig at læse saa¬
danne Bekendtgørelser til Kirkestævne, skal man tjenstligst melde,

tilforn ere betyngede, da skal Herredsprovsten derom
ansøge Vore Amtmænd, eller Amtsforvaltere over

samme Herred eller og Stiftsbefalingsmand, om det

er paa Landet, mens i Kjøbstæderne Borgmester og
Raad, hvilke og hermed skal være anbefalet, af andre

vederhæftige der udi Amtet eller ndi Byen betimeligen
de umyndige nøjagtige Formyndere at tilforordne, saa

at ingen Præst noget Værgemaal imod hans Villie
skal paalægges.— Ved Reskript 7. Oktober 1682

kommuniceredes der Biskopperne en Højesteretsdom af
28. September 1674, hvilken udførligen og nærmere
forklarer, hvorledes bemeldte Post i Privilegierne skal og
bør forstaas. Domskonklusionen er saalydende: Land¬

dommernes Dom bør ved Magt at blive, og de Gejst¬

liges Privilegier ikke saa at forstaas, at jo Præ¬
sterne, enddog de ellers i Almindelighed for alle Slags

Værgemaal, som de sig ikke godvilligen ville paatage

ere forskaanede, dog alligevel ej bør være forskaanede
for deres egne Herredspræsters eferladte umyndige

Børns Værgemaal, naar ellers ingen fri Værge findes,
som vederhæftig er, hvormed da Superintendenterne,

hver udi sit Stift, tilbørlig Indseende have bør.“
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Cirk. ang. Skolelærereksamen.

13. Maj. at Kirkesangeren kan vægre sig ved at oplæse til Kirkestævne

saadanne Bekendtgørelser, hvis Oplæsning Sognefogden ifølge
Kundgørelsens Post 2 er pligtig at foretage, og at Kirke¬
sangeren, saafremt han desuagtet foretager saadan Oplæsning,
ikke er berettiget til herfor at oppebære noget Gebyr.
Med Hensyn dernæst til, at Kirkesangeren endvidere har

forespurgt om, hvilke Forretninger der falder ind under de i

Sportelreglementets § 147 omhandlede „andre saadanne For¬
anstaltninger“ skal man tjenstligst melde, at der ved dette

Udtryk efter Ministeriets Formening kun sigtes til egentlige
Retshandlinger.

14. Maj.

Kirke= og Undervisningsmin. Cirk. (til Semi¬
narieforstanderne) ang., hvilke Attester for Øvelse

i praktisk Skolegerning der kræves ved Indmeldelse
til Skolelærereksamen.
Da Ministeriets Opmærksomhed er bleven henledet paa,

at der ideligt ved Indmeldelse til Skolelærereksamen indsendes
ufyldestgørende Attester for de vedkommendes Øvelse i prak¬

tisk Skolegerning, skal Ministeriet herved anmode Hr. For¬
standeren om at ville gøre Deres Elever bekendte med, at

der efter Bestemmelserne af 6. April 1889 om Skolelærer¬
og Skolelærerindeeksamen ved Indmeldelse til Skolelærer¬
eksamen kræves i den nævnte Henseende: Vidnesbyrd fra en
Lærer og Præst i Forening om, at vedkommende mindst 1
Aar flittigt og stadigt har ledet eller deltaget som Hjælper i
Undervisningen i en Skole, samt at han har vist godt For¬

hold og har Anlæg til Skolegerningen, og at Eksaminanden

altsaa før Indmeldelsen til 1. Del af Eksamen maa have

undervist i 12 Maaneder. Dispensation herfra kan kun for¬
ventes meddelt, naar den paagældende har undervist i 9 Maa¬
neder, og for saa vidt nogen Eksaminand vil søge saadan

Dispensation, maa Ansogning herom indsendes til Ministeriet

Cirk. ang. Skolelærereksamen.
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i saa betimelig Tid, at den eventuelle Dispensation kan være 14. Maj.
erhvervet inden Indmeldelsen.

Kirke= og Undervisningsmin. Cirk. (til Semi¬

narieforstanderne) ang. Fordringerne i Skrivning ved
Skolelærereksamen.
I Bestemmelserne af 6. April 1889 om Skolelærer= og

Skolelærerindeeksamen er med Hensyn til Skrivning stillet
følgende Fordringer.

„Der ønskes Færdighed i Skønskrivning med latinske

Bogstaver, en tydelig og smagfuld Haandskrift samt
Sans for Orden og Planmæssighed i det skrevne.
Da Ministeriets Opmærksomhed senere er bleven hen¬
ledet paa, at det vil kunne falde vanskeligt for Eksaminanderne
at efterkomme Fordringen om en smagfuld Haandskrift, og

at Fordringen herom er noget ubestemt, fordi Bedømmelsen
af Haandskriftens Smagfuldhed for en Del vil være afhængig

af den enkelte Censors subjektive Opfattelse, har det frafaldet

Fordringen om en smagfuld Haandskrift, saaledes at der frem¬

tidigt med Hensyn til Skrivning kun fordres Færdighed i
Skønskrivning med latinske Bogstaver, en tydelig Haandskrift
samt Sans for Orden og Planmæssighed i det skrevne.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. (til Stift¬ 14. Maj.
amtmanden og Biskoppen over Fyens Stift) ang.

Fastsættelse af Takstregulativ for Anvisning af Be¬
gravelsesplads paa Kirkegaarde paa Landet.
I Anledning af et fra Besidderen af Stamhuset N. N.
hertil indkommet Andragende angaaende Fastsættelsen af et

Takstregulativ for Anvisning af Begravelsesplads paa N. N.

Sognes Kirkegaarde skulde Ministeriet med Henvisning til
den fra Hr. Kammerherren og Deres Højærværdigheds For¬
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Skr ang. Kirkendgifter.

14. Maj. mand i Bispeembedet modtagne Erklæring af 2. September

1885 tjenstligst melde til behagelig Efterretning og videre
Bekendtgørelse, at der fra Ministeriets Side ikke haves noget
at erindre imod, at der, naar nogen ønsker sig et Begravelses¬
sted med Plads for flere Lig udlagt paa een Gang, eller

naar et Gravsted ønskes erhvervet for længere Tid end 20
Aar, da derfor forlanges en billig Betaling, dog at Begra¬

velsesplads for en efterlevende Ægtefælle ved Siden af den

afdøde altid maa kunne fordres udlagt uden Betaling for de
første 20 Aar, for hvilke Gravstedet ønskes erhvervet. Med

Hensyn til Vilkaarene for Gravstedernes Erhvervelse vil Mini¬
steriet anse det for rigtigt, at de ved dets Skrivelse af 5. Juli

1884 for Erhvervelse af Gravsteder paa de Statskassen til¬
hørende Kirkegaarde fastsatte Bestemmelser følges, saaledes at

altsaa Aaremaalet bestemmes til 5 Vicennier eller 100 Aar,
at regne fra Dagen for den første Erhvervelse, dog at Retten
til Gravstedets Benyttelse til nye Begravelser maa bortfalde

i Tilfælde af eventuel Nedlæggelse af Kirkegaarden som Be¬

gravelsesplads paa Grund af hygiejniske eller lignende Hen¬
syn, samt at Betalingen for Jorden fastsættes til 4 Kr. pr.
8 Kvadratalen for hvert Vicennium, for hvilket Gravstedet

maatte ønskes erhvervet eller fornyet. Det tilføjes, at de
erlagte Kendelser blive at inddrage blandt Stiftets offentlige
Midler til Forrentning til Fordel for Kirken.

14. Maj.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. (til Amt¬

manden over Ringkjøbing Amt og Provsten for

Vandfuld m. fl. Herreder) ang., hvorvidt Udgifter
vedrørende en Kirke, der skulle opkræves hos Tiende¬

ejerne, skulle fordeles efter det nye eller det gamle
Hartkorn.
Ved hertil at tilbagesende et Andragende, hvori en Del
Medejere af N. N. Kirketiende anholde om, at de Udgifter

Str. ang. Ekspropriation ved en Stoles Flytning. 161
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vedrørende Kirken, der blive at opkræve hos Tiendeejerne,14. Maj.
maa blive fordelte efter det nye Hartkorn i Stedet for som

hidtil efter det gamle, have Hr. Amtmanden og Deres Høj¬
ærværdighed i behagelig Skrivelse af 7. f. M. ytret, at det

i Andragendet rejste Spørgsmaal formentlig maa besvares
saaledes, at Udgifterne ved Kirkens Reparation m. m. maa

lignes efter det gamle Hartkorn, for saa vidt Tiendeejerne
ikke kunne enes om at lægge det uye Hartkorn til Grund for

Ligningen, og at de, der formene at have Krav paa Ned¬

sættelse i Udgifterne paa Grund af, at de have erholdt Af¬
gang i Hartkorn, maa henvises til at gøre deres Rettigheder

i saa Henseende gældende ved Domstolene, dersom mindelig

Overenskomst ikke kan opnaas.

Foranlediget heraf skulde Ministeriet, som under For¬
udsætning af, at Kirken er erhvervet af Beboerne forinden
den nye Matrikuls Indførelse, kan tiltræde Deres ovennævnte

Ytringer, tjenstligst anmode Dem om behagelig at ville give
Andragerne Besked i Overensstemmelse hermed.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. (til Skole= 16. Maj.
direktionen for Hjerm og Ginding Herreder) ang.,

hvorvidt Ekspropriation til Skolelod og Byggegrund
kan finde Sted ved en Skoles Flytning.
I Skrivelse af 21. Januar d. A. har Direktionen ind¬
berettet, at efterat det ved Ministeriets Resolution af 15.

Juli f. A. var bleven bestemt, at Lærerkræfterne ved N. N.

Skole skulde forøges paa den Maade, at der i Stedet for
den nuværende Skole med 1 Lærer skulde bygges en ny Skole

med 2 Skolestuer og Bolig for 2 Lærere og ansættes en

Andenlærer ved Skolen, samt at denne Skole skulde flyttes

fra sin nuværende Plads til et mere centralt beliggende Sted

i Sognet, nemlig ved Kirken, blev der afholdt et Landvæsens¬

kommissionsmøde for at tage Bestemmelse om, hvor Skolen
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162 Skr. ang. Etspropriation ved en Skoles Flytning.

skulde ligge og Jordlod til den ny Skole udlægges. En
saadan særdeles heldig Beliggenhed og passende Jordlod blev
af Kommissionen paavist, men ved den derefter følgende For¬

handling med Ejeren af den Gaard, af hvis Jorder Bygge¬
pladsen og Jordlodden skulde tages, vægrede han sig bestemt

ved at sælge i hvert Fald til en antagelig Pris, idet han fast¬
holdt som sin Formening, at Byggeplads og Jordlod i dette

Tilfælde ikke kunde tages ved Ekspropriation i Henhold til
en Skrivelse af 10. Februar 1875 fra Indenrigsministeriet“)

hvori dette udtaler sig for, at hvor et Skoledistrikt er forsynet
med anordningsmæssig Skolelod og Skolen kun flyttes hen

*) Det hedder i Indenrigsministeriets Skr. af 10. Februar

1875 saaledes: „at ligesom det dog forekommer

Ministeriet tvivlsomt, om Anordningen af 29. Juli
1814 § 52 kan siges at indeholde Hjemmel til i Til¬

fælde af en Skoles Flytning at skaffe den fornødne

Bygge= og Haveplads tilveje ved Ekspropriation, eller
om ikke bemeldte Lovbestemmelse snarere maa antages

alene at have det Tilfælde for Øje, at Skoledistriktet

ikke er forsynet ued anordningsmæssig Skolebygning,
og at en saadan derfor skal skaffes tilveje, saaledes kan man

i ethvert Fald, hvad angaar Erhvervelse af en Skolelod,
ikke opfatte de herhen hørende Lovbestemmelser og

navnlig Plakat af 25. November 1801 saaledes, at

de skulle kunne hjemle Ekspropriation i et Tilfælde
som det foreliggende, hvor der ikke, saaledes som de

paagældende Lovbestemmelser, saa vidt skønnes, ud¬
trykkelig forudsætte, er Spørgsmaal om en ny Skoles

Oprettelse eller om den forhaandenværende Skolelods
Udvidelse til den anordningsmæssige Størrelse — i

hvilke Tilfælde Adgang til at foretage Ekspropriation
er nødvendig, saafremt Anordningens Forskrifter an¬
gaaende Skolelodden overhovedet skulle kunne gennem¬
—
føres

men kun om i et Skoledistrikt, der alt er

forsynet med anordningsmæssig Skolelod, og i hvilket

Lovgivningens Forskrifter i saa Henseende saaledes ere
skete Fyldest, af Hensyn til det hensigtsmæssige at

flytte Skolen til et andet Sted i Distriktet og dersteds
erhverve en ny Jordlod til samme.

Str. ang. Fæstemænd.
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til et mere hensigtsmæssigt Sted i Sognet, kan Ekspropria¬ 16. Maj.
tion til Skolelod ikke finde Sted, hvilket Tilfælde vedkom¬
mende Ejer mente at foreligge ved denne Lejlighed.

Skønt Landvæsenskommissionen ikke var enig med Ejeren
i, at et Tilfælde som det foreliggende kom ind under de i
Indenrigsministeriets Skrivelse omtalte Forhold, enedes den
med ham om gennem Skoledirektionen at indgaa med en

Forespørgsel til Ministeriet om, hvorvidt der i dette Tilfælde
kan eksproprieres Jord til Skolen eller ej, og Direktionen

har derefter udbedt sig Ministeriets Afgørelse af Spørgs¬
maalet.

Foranlediget heraf skal Ministeciet meddele, at Inden¬

rigsministeriet, med hvilket man har brevvekslet om Sagen,
har udtalt, at den ved den ovenanførte Skrivelse trufne Af¬

gørelse ikkun angaar det Tilfælde, at en Skole tænkes hen¬
flyttet til et andet for sammes Beliggenhed hensigtsmæssigere

Sted, uden at der tillige er tilsigtet nogen Udvidelse af Skolen,
og at den saaledes ikke kan finde Anvendelse i det forelig¬

gende Tilfælde, i hvilket der agtes tilvejebragt den fornødne
Plads til Tilvejebringelse af en større Skolebygning for

Sognet, der skal kunne samle alle Sognets Børn og afgive
Bolig for tvende Lærere. I nærværende Tilfælde vil der

saaledes formentlig ikke være noget til Hinder for Iværk¬
sættelsen af den i saa Henseende fornødne Ekspropriation,

hvilken forøvrigt skønnes at have Hjemmel i Anordn. 29.
Juli 1814 f. L. § 52.

Til denne Indenrigsministeriets Udtalelse kan dette Mini¬
sterium for sit Vedkommende ganske henholde sig.

Justitsmin. Skr. (til Amtmanden over Aarhus 19. Maj.
Amt) ang., hvorvidt saadanne før Loven af 1. April

1891 autoriserede Fæstemænd, hvis Virksomhed om¬

fatter baade mandlige og kvindelige Tyender og Ar¬
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Skr. ang. Stolelærer-Vikarer.

19. Maj. bejdere, have Ret til at fortsætte deres hidtilværende
Virksomhed uforandret indtil 2 Aar efter bemeldte
Lovs Stadfæstelse.
at det fremsatte Spørgsmaal efter

Justitsministeriets Formening maa besvares bekræftende.

20. Maj.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. (til Skole¬

direktionen for Ø. og V. Flakkebjerg Herreder) om

Ministeriets Skrivelse af 2. Jnni 1888*) ang. An¬

tagelsen af Vikarer for Lærere ved en Købstadskole

er anvendelig ogsaa for Landsbyskolelæreres Ved¬
kommende.

at en analogisk Anvendelse af Be¬
stemmelserne i bemeldte Skrivelse ikke er berettiget, da den

angaar Købstadforhold, samt at man savner positive Bestem¬
melser om Antagelsen og Lønningen af Vikarer for Landsby¬

skolelærere i disses Sygdomsforfald, men at Ministeriet, hvad
det tidligere har udtalt, maa finde det rimeligt, at Udgifter
til Lønningen af Vikarer — i alle Tilfælde inden for et
kortere Tidsrum — udredes af vedkommende Kommune, uden

at man dog vil kunne i Almindelighed give nærmere Regler
herom, eller om, hvor stor Betaling der i hvert enkelt Til¬

fælde skal ydes Vikaren. For saa vidt dernæst Antagelsen
af Vikaren angaar, bemærkes, at denne maa tilkomme Læreren
med Skolebestyrelseus Samtykke eller efter Omstændighederne
Skolebestyrelsen alene.

21. Maj.

Fundats for Ny Carlsberg Glyptotek. (Mini¬
steriet for Kirke= og Undervisningsvæsenet.)
1. Ny Carlsberg Glyptotek, der er stiftet af Brygger

Carl Jacobsen og Hustru Ottilia Jacobsen med Bistand af

Staten og Kjøbenhavns Kommune, skulle stedse udgøre en

*) Se nærværende Samlings 12. Hæfte Side 352.

Fundats for Ny Carlsberg Glyptotet.
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selvstændig offentlig Samling, staaende under en selvstændig
21. Maj.
Bestyrelse, med egne Midler og dreven for egen Regning.

Glyptoteket kan ingensinde indgaa under nogen anden
Samling. Derimod skulle andre Samlinger af ligeartet Ind¬
hold kunne optages til Forbindelse med det, naar Bestyrelsen

intet har derimod at erindre.

2. Glyptotekets Samlinger bestaa af de af Stifterne til
det skænkede, i Glyptotekets Katalog af 1888 optagne Kunst¬
værker, Antikviteter og øvrige Genstande, af de af Stifterne

for 250,000 Krouer senere til det indkøbte Kunstgenstande, af
de for Ny Carlsberg Knnstlegats Renter, indtil dette Legat
overgaar til Glyptotekets Bestyrelse, indkøbte samt af de af
andre til Glyptoteket skænkede Kunstværker. Glyptoteket skal

nogle Dage om Ugen være tilgængeligt for Publikum uden
Betaling.
3. Til Opbevaring af Glyptotekets Samlinger opføres en

Bygning paa den af Kjøbenhavns Kommune dertil anviste
Grund.

Til Bygningen, der opføres efter en af Ministeriet for

Kirke= og Undervisningsvæsenet og Kommunalbestyrelsen bil¬

liget Plan, kan anvendes indtil 750,000 Kroner af den af

Stat og Kommune til Foretagendet bevilgede Sum af en
Million Kroner.

4. Til Glyptoteket henlægges en Grundfond, hvis Ka¬

pital er urørlig, og som frugtbargøres efter Reglerne for

Anbringelse af umyndiges Midler, ligesom dens Værdipapirer
forsynes med Ministeriet for Kirke= og Undervisningsvæsenets

Forbudspaategning. Grundfonden bestaar af:

a. De af Stifterne til den skænkede..500,000 Kr.
b. Resten af det af Stat og Kommune til

Foretagendet bevilgede Beløb
250,000 —

c. Ny Carlsberg Kunstlegats Kapitalformue 250,000 —
1,000,000 Kr.
5. De aarlige Renter af Grundfonden og Glyptotekets

øvrige Indtægter blive at anvende af Bestyrelsen til Byg¬
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Jundats for Ny Carlsberg Glyptotet.

21. Maj.ningens Vedligeholdelse og eventuelle Udvidelse, til Samlingens

Drift og til nye Anskaffelser.
Hvad der i det enkelte Aar ikke anvendes paa denne

Maade, oplægges og gøres frugtbringende, men henregnes
ikke til Grundfonden og kan senere anvendes til Fyldestgørelse

af ovennævnte Formaal.

Der aflægges aarligt af Bestyrelsen en Beretning om
Glyptotekets Virksomhed i det forløbne Aar som et Kapital¬

og Kassereguskab. Dette revideres af en af Kommunalbesty¬
relsen dertil antagen Revisor og decideres og kvitteres af

Ministeriet for Kirke= og Undervisningsvæsenet.
6. Glyptotekets Bestyrelse bestaar af 5 Medlemmer, af

hvilke de to vælges af Ministeriet for Kirke= og Undervis¬

niugsvæsenet, de to af Kjøbenhavns Kommunalbestyrelse, og

et af det kongelige Kunstakademi. Medlemmerne vælges paa
5 Aar ad Gangen, og et Medlem afgaar aarligt. Umiddel¬
bart Genvalg kan kun finde Sted en Gang. Bestyrelsen

vælger selv sin Formand. Beslutning kan kun tages, naar
mindst 3 Medlemmer ere til Stede og deltage i Afgørelsen.

I Tilfælde af Stemmelighed er Formandens Stemme
afgørende.

Bestyrelsen er ulønnet, den antager selv den fornødne

lønnede Medhjælp.
Saa længe Stifteren Carl Jabobseu lever, er han Med¬
lem af Bestyrelsen og dens Formand. Efter hans Død, eller

naar han ønsker at fratræde, indtræder med Ministeriet for

Kirke= og Undervisningsvæsenets Billigelse den af hans
Sønner, som han dertil har bestemt, i Bestyrelsen, for saa

vidt Sønnen til den Tid er fuldmyndig. Saa længe Carl
Jacobsen eller hans Søn er Medlem af Bestyrelsen, vælges

intet Medlem til denne af Kunstakademiet, og der finder da

kun Fratrædelse af et Bestyrelsesmedlem Sted i de første 4
Aar af en Haarig Valgperiode. Efter det første Valg af

Medlemmer fungere disse alle i 5 Aar og først derefter fra¬
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træder et hvert Aar, saaledes at i de først følgende 3 21. Maj.
eller eventuelt 4 Aar Lodtrækningen gør Udslaget.
7. Tillægsbestemmelser til og Ændringer i nærværende

Fundats kunne med Bestyrelsens, Kommunalbestyrelsens og

Ministeriet for Kirke= og Urdervisningsvæsenets Billigelse
træffes med allerhøjeste Stadfæstelse.

8. Den i Post 6 nævnte Bestyrelse træder først i Virk¬
somhed, naar Bygningen er opført. Indtil da fungerer med
Carl Jacobsen som Formand den af Ministeriet for Kirke¬

og Undervisningsvæsenet og Kommunalbestyrelsen til denne

Sags Ordning nedsatte Komite som midlertidig Bestyrelse.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. (til Be= 26. Maj
styreren af en kommunal Realskole) ang., hvad der

ved en Realskole, som afholder almindelig For¬
beredelseseksamen, maa betragtes som Maksimnm af
det tilladelige Elevantal i hver enkelt Klasse.
at det ved Anordningen for Almue¬
skolevæsenet i Købstæderne af 29. Juli 1814 § 76 er fore¬
skrevet, at i de borgerlige Realskoler bør Læreren i Alminde¬

lighed ikke have flere end i det højeste 24 Børn paa en Gang
i een Afdeling at undervise, og at denne Bestemmelse frem¬

deles gælder for alle kommunale Realskoler i Købstæderne.
Ministeriet maa imidlertid, i Henhold til den af Undervis¬

ningsinspektøren for de kommuuale og private Realskoler
afgivne Erklæring i Sagen, tilføje, at det maa anses for i
høj Grad ønskeligt, at en Skole, der arbejder med den nævnte

afsluttende Eksamen for Øje, i de øverste 4 Klasser ikke

lader mere end 20 Elever uyde samtidig Undervisning.

Kundgørelse ang. Tikronesedler af en forandret 27. Maj.
Indretuing, som af Nationalbanken sættes i Omløb. Nr. 90.
(Justitsministeriet.
Vi Christian den Niende, osv., G. v.: At det for
Os er andraget, hvorledes Nationalbanken i Kjøbenhavn
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27. Maj. ønsker at sætte i Omløb nye Tikronesedler, afvigende fra de
nu i Omløb værende og indrettede overensstemmende med
et af Bankens Direktion til Vor Justitsminister indsendt

Prøveaftryk.

Da Vor allerhøjeste Bemyndigelse hertil er ansøgt, have

Vi allernaadigst besluttet og befale herved:

1. Nationalbanken i København skal være bemyndiget
til at udstede nye Sedler, lydende paa 10 Kroner, indrettede

i Overensstemmelse med et af Bankens Direktion til Vor

Justitsminister indsendt Prøveaftryk, og skulle disse Sedler
gaa og gælde som lovligt Betalingsmiddel for den paalydende
Sum saavel ved de offentlige Kasser som imellem Mand og

Mand lige med de øvrige af bemeldte Bank udgivne Sedler.
2. De nye Tikronesedler trykkes med brun Farve paa

Papir, hvori foroven er anbragt to Vandmærker, nemlig i

Seddelens Midte et kvindeligt Hoved (Minerva) og til højre
Papiret er paa alle
derfor et mandligt Hoved (Vulkan).

Seddelens fire Sider beskaaret.
Forsiden har et Undertryk med Titaller og er delt ved

et mørkt Tværbaand, hvori er trykt
Ti Kroner.

I den nederste Del er derunder til højre trykt:
Vexles paa Anfordring med Guldmønt
Nationalbanken i Kjøbenhavn

med Aarstal; herunder to Navne et trykt og et skrevet. Til
venstre herfor et Tital med Ornamenter. I den øverste

Del findes til venstre det danske Vaaben i sort Bund; til
højre de to Vandmærker og over dem Seddelens Nummer

to Gange.

Bagsiden er uden Undertryk og delt ved et hvidt Tvær¬

baand, hvori er trykt „Ti Kroner“ Forneden findes afbildet
10 Enkronestykker; foroven 3 hvide Felter, hvoraf de to

rumme Vandmærkerne. Om hele Bagsiden er en Ramme,
indeholdende Ordene ,10 Kroner“
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Indenrigsmin. Skr. (til Amtmanden over Svend¬= 27. Maj.

borg Amt) ang., at der for de Paategninger, som
i Henhold til Lov om Lærlingeforholdet af 30. Marts

1889 § 1 af vedkommende Øvrigheder meddeles

Lærlingekontrakterne, ikke bliver at erlægge nogen
Stempelafgift, samt at der ej heller for saadanne

Paategninger kan fordres noget Gebyr til Stats¬
kassen.

Bekendtgørelse om Undtagelser fra Forbndet mod 28. Maj.
Arbejde i Fabrikker m. v. paa Folkekirkens Hellig= Nr. 89.
dage. (Justitsministeriet.)
Indm. Saml. pag. 133.

Bekendtgørelse ang. en Konvention om Dannelsen 29. Maj.
af en international Union til Udgivelse af Told= Nr. 92.
tariffer, afsluttet i Bryssel den 5. Juli 1890.
(Udenrigsministeriet.)
Indm. Saml. pag. 136.

Indenrigsmin. Cirk. (til samtlige Amtmænd) 1. Juni.
ang. Alderdomsunderstøttelsesloven af 9. April 1891
og Blanketter til Benyttelse ved Begæringer om
Alderdomsunderstøttelse.
Ved under Henvisning til § 3 i Lov om Alderdoms¬

uderstøttelse til værdige trængende uden for Fattigvæsenet af

9. April 1891 at fremsende til Fordeling mellem Kommunal¬

bestyrelserne et Antal af de i Loven omhandlede Blanketter til
Benyttelse ved Begæringer om Alderdomsunderstøttelse skulde
Trettende Hæfte.
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man bede Kommunalbestyrelsernes Opmærksomhed henledet

paa, at det paahviler dem at drage Omsorg for, at der stedse

haves til Disposition den fornødne Beholdning af saadanne
Blanketter, formulerede paa den her foreskrevne Maade, hvilke
paa derom fremsat Anmodning ville være at udlevere uden

Betaling til dem af Kommunens Beboere, der kunne komme
i Betragtning til at erholde Understøttelse, samt at Omkost¬

ningerne ved Blanketternes Anskaffelse maa afholdes af Kom¬
munekassen.

I Forbindelse hermed finder Ministeriet Anledning til
at fremhæve, at, naar der i Loven om Alderdomsunderstøt¬

telse henvises til „Kommunerne“ maa der navnlig efter Ind¬
holdet af Lovens § 7 herved være sigtet til den samme kom¬

munale Enhed som i Fattiglovgivningen, altsaa til „Fattig¬
kommunerne“ Heraf følger, at i de Tilfælde, hvor et Land¬
distrikt med Hensyn til Fattigvæsen hører ind under en Køb¬
stad eller en Handelsplads, maa Købstadeu eller Handels¬

pladsen i Forening med Landdistriktet ogsaa i Henseende til

Alderdomsunderstøttelsen betragtes som een Kommune, samt

at et Medlem af Landdistriktets Bestyrelse i saadanne Sager
maa tiltræde Kommunalbestyrelsen eller vedkommende staa¬

ende Udvalg, for saa vidt det i den kommunale Vedtægt for

en Købstad med Indenrigsministeriets Samtykke maatte blive
bestemt, at Behandlingen af Spørgsmaal om Alderdoms¬
understøttelse skal overdrages et saadant. Herved bemærkes

i øvrigt, at Ministeriet ikke kan anse det for rigtigt, at Af¬

gørelsen af disse Spørgsmaal i Købstæderne henlægges til
Fattigudvalget, om det end selvfølgelig kan vise sig formaals¬

tjenligt og i visse Tilfælde vel ogsaa nødvendigt, at der
desangaaende indhentes Betænkning fra dette Udvalg.

Ifølge Lovens § 8 skulle de af vedkommende Kommune

til Alderdomsunderstøttelse afholdte Omkostninger med Fra¬
drag af opnaaet Refusion opføres under en særskilt Post i
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Kommunens aarlige Regnskab. Under denne Post maa kun

1. Juni.

opføres Udgifterne til saadanne Understøttelser, med Hensyn

til hvilke der inden Regnskabets Afslutning af Kommunal¬
bestyrelsen eller Overøvrigheden er truffen Afgørelse af, at
de falde ind under den heromhandlede Lov. Er en saadan
i
Afgørelse til den Tid endnu ikke truffen, ville Udgifterne

det paagældende Regnskabsaar være at opføre under Udgif¬
terne til Fattigvæsenet, jfr. § 4, 2. Stykke; bestemmes det

da senere, at den ydede Understøttelse skal betragtes som

Alderdomsunderstøttese, vil det medgaaede Beløb i det næste

Regnskab være at fradrage Fattigvæsensudgifterne og at føre
til Udgift under Alderdomsunderstøttelserne, saaledes at Be¬

løbet først da kommer i Betragtning ved Udmaalingen af
Statskassens Tilskud i Henhold til Lovens § 9. Fra Ud¬
giften under den omhaudlede særskilte Post maa kun drages,

hvad Kommunen ved Regnskabets Afslutning har erholdt

refunderet andetsteds fra i Medfør af Bestemmelserne i
Lovens § 7 for Understøttelser til Personer, der ikke ere
forførgelsesberettigede sammesteds, hvorimod de Beløb, der

senere maatte blive refunderede, ville være at fradrage

Alderdomsunderstøttelsesomkostningerne i det næste Regnskab.

At Statskassens Tilskud efter Lovens § 9 ikke vil være at
postere under nysnævnte Post, er en Selvfølge; Tilskudet

bør rettest føres særskilt til Indtægt under den paa Ind¬
tægtssiden af Kommunens Regnskab anførte Post „Andre
Indtægter“
I s 8 er det fremdeles bestemt, at, efter at Kommunens

aarlige Regnskab paa sædvanlig Maade er bleven revideret
af de kommunale Revisorer og derefter decideret, bliver en

Afskrift af den oftnævnte særskilte Post med tilhørende Bilag,
— hvorunder selvfølgelig de fremkomne Begæringer med,

hvad dertil hører — at tilstille Stedets Overøvrighed, der

gennemgaar og om fornødent berigtiger det saaledes mod¬
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1. Juni. tagne, og derefter indberetter til Indenrigsministeriet, hvad

der af hver enkelt Kommune er anvendt i Alderdomsunder¬
støttelse. Ved Indenrigsministeriets Foranstaltning fordeles

derefter Statstilskudet mellem Kommunerne i Forhold til,
hvad hver enkelt af disse ifølge de modtagne Indberetninger
har anvendt.

Da en saadan Fordeling i Reglen ikke vil kunde finde
Sted, forinden der fra samtlige Landets Kommuner foreligger
Oplysning om, hvad der er anvendt til Alderdomsunder¬
støttelse, er det for at undgaa, at Kommunerne maa vente

for længe paa Anvisningen af Statstilskudet, af Vigtighed,

at de befalede Frister for de kommunale Regnskabers Revision
og Decision nøje overholdes. Stiller det sig for den enkelte
Kommune tvivlsomt, om dette kan naas, maatte Forholdet

ordnes saaledes, at Udgiftsposten vedrørende Alderdomsunder¬

støttelsen med tilhørende Bilag undergives særskilt regn¬

skabsmæssig Behandling, som under alle Omstændig¬
heder maatte kunne tilendebringes i rette Tid. Iagttages
dette, og hermed ville Dhrr. Amtmænd have Indseende, kunne
Amterne være i Besiddelse af hele det fornødne regnskabs¬
mæssige Materiale senest inden Udgangen af hvert

Aars September Maaned (9: den yderste Frist, inden

hvilken Købstadkommunernes Regnskaber i revideret og deci¬
deret Stand skulle være indsendte til Indenrigsministeriet,

jfr. Købstadkommunallovens § 34), og de befalede Indberet¬

ninger fra Amterne om, hvad der af hver enkelt Kommune
er anvendt til Alderdomsunderstøttelse, maatte da senest

inden Udgangen af hvert Aars Oktober Maaned

være i Ministeriets Besiddelse, saaledes at Statstilskudet vil
kunne være fordelt og anvist inden Aarets Udgang.
Sluttelig tilføjes, at et passende Antal af nærværende

Cirkulære vil blive Dhrr. Amtmænd tilstillet til Fordeling

mellem Kommunalbestyrelserne.

173

Cirk. ang. Alderdömsunderstøttelse.

1891.
—

Skema A. For Mænd og ugifte Kvinder.

1. Juni.

Begæring om Alderdomsunderstøttelse
i Henhold til Loven af 9. April 1891
af

Kommune

fra

(fulde

Navn

og

Stilling)

boende

født den

i

Sogn,

Amt.

—

Nedenstaaende Spørgsmaal besvares saa udtømmende

som muligt, og Legitimationspapirer og øvrige Bevisligheder,

som Andrageren kan fremskaffe, vedlægges.

1) Har Andrageren i de sidste 10 Aar uafbrudt haft

fast Ophold heri Landet og i bekræftende Fald hvor
og hvorlænge paa hvert enkelt Sted 2
2)

Har Andrageren i Løbet af de sidste 10 Aar modtaget

uogen som helst Fattighjælp til sig selv eller til Hustru,
ægte eller uægte Børn, Adoptivbørn eller Stedbørn
og i bekræftende Fald, hvori har Understøttelsen be¬

staaet, naar er den ydet og af hvilken Kommune?
3)

Er Andrageren i Løbet af de sidste 10 Aar ved Dom

funden skyldig i Løsgængeri eller Betleri?
4) Er Andrageren nogen Sinde ved Dom funden

skyldig i en Forbrydelse og i bekræftende Fald naar
og hvorledes 2
5)

Hvilken Kommune anser Andrageren for sin Forsør¬
gelseskommune ?

(ø: som Regel den Kommune, hvor han sidst har haft

femaarigt uafbrudt Ophold uden at have modtaget

Fattighjælp, eller for saa vidt han ikke i nogen Kom¬
mune har haft saadant Ophold, hans Fødekommune.
8*
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6) Familiens Størrelse og de enkelte Familiemedlemmers
Alder:

7)

Bor Andrageren alene eller sammen med Familie eller
andre, og da med hvem?

8) a. Hvori bestaar Andragerens og Husstands Erhverv ?

b. Den omtrentlige Størrelse af Andragerens og Hus¬
stands samlede Indtægt i det sidste Aar?
c. Hvor meget af denne Indtægt har hidrørt fra Pen¬

sion, Aftægt, Rentenydelse, Legater, faste Ejen¬

domme, Understøttelser eller lignende Indtægtskilder,

saa vidt muligt opgivet hver for sig2
9)

Har Andrageren Udsigt til Understøttelse af Slægt¬
ninge eller andre, og har han Arv i Vente?

10)

Andragerens Formue?

(Kapitaler, fast Ejendom, Aftægtsrettigheder, Løsøre,
udestaaende Fordringer m. m., med Angivelse af den
omtrentlige Værdi.

11)

Andragerens Gæld?

12)

Hvor meget har Andragerens Husleje udgjort i de

13)

Aarsagen til Andragerens Trang, derunder Oplysning

5

sidste Aar?

om hans og Hustrus Helbredstilstand og Arbejds¬
dygtighed m. m.2

14)

Hvor meget Andrageren behøver, og hvori han ønsker,
at Understøttelsen maatte bestaa?

15)

Andre Bemærkninger, som Andrageren selv finder
Anledning til at fremsætte.

Herved erklærer jeg paa Tro og Love, at samtlige foran¬
staaende Besvarelser af de stillede Spørgsmaal ere rigtige og

afgivne uden Forbehold, saaledes at de ere i Overensstem¬
melse med Sandheden.
Datum:

Underskrift
Bopæl:

Cirt. ang. Alderdomsunderstøttelse.
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Vi undertegnede, der kende Andragerens Forhold, attestere, 1.

at hans Trang ikke er begrundet i Handlinger, ved hvilke
han til Fordel for Børn eller andre har betaget sig selv
Midlerne til sit Underhold, i hans uordentlige eller ødsle

Levned, eller paa anden Maade er selvforskyldt.
Datum:

Underskrifter:
Bopæl:

NB. Opmærksomheden henledes paa.

at den Hjælp, som det bliver nødvendigt at tilstaa

Andrageren, før Spørgsmaalet om hans Krav paa Alder¬
domsunderstøttelse er endelig afgjort, betragtes, for saa vidt

saadant Krav nægtes, som Fattighjælp, samt
at den, som i de Tilfælde, hvor Loven paabyder eller
tilsteder saadant, afgiver en Erklæring paa Tro og Love,

ifalder Straf, naar Erklæringen befindes at være falsk; det
samme gælder om den, der til Brug i Retsforhold, der ved¬

komme det offentlige, afgiver falsk skriftlig Erklæring eller

skriftlig bevidner noget, hvorom han ingen Kundskab har.

Skema B. For Enker og for fraskilte og fraseparerede
Hustruer.

Begæring om Alderdomsunderstøttelse
i Henhold til Loven af 9. April 1891
af
Kommune

fra

(fulde Navn og Stilling)
boende

født den

i

Sogn,

———

Amt.

Juni.

1891.
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Nedenstaaende Spørgsmaal besvares saa udtømmende

som muligt, og Legitimationspapirer og øvrige Bevisligheder,
som Andragerinden kan fremskaffe, vedlægges.

1) Mandens fulde Navn og Stilling?
2)Naar og hvor er han født, og for saa vidt han er

i Live, hvor opholder han sig for Tiden?

3) Naar er Ægteskabet hævet, ved hans Død eller ved
Skilsmisse, eller naar har Separationen fundet Sted.
4)

Har Andragerinden i de sidste 10 Aar uafbrudt haft

fast Ophold her i Landet, og i bekræftende Fald hvor
og hvorlænge paa hvert enkelt Sted ?
5)

Har Andragerinden eller hendes Mand, medens hun

levede i Ægteskab med ham, i Løbet af de fidste 10
Aar modtaget nogen som helst Fattighjælp til dem

selv eller til ægte eller uægte Børn, Adoptivbørn eller
Stedbørn, og i bekræftende Fald, hvori har Under¬
støttelsen bestaaet, naar er den ydet og af hvilken
Kommune;
6)

Er Andragerinden i Løbet af de sidste 10 Aar ved

Dom funden skyldig i Løsgængeri eller Betleri?
7)

Er Andragerinden nogen Sinde ved Dom funden

skyldig i en Forbrydelse, og i bekræftende Fald naar
og hvorledes?

8)

Hvilken Kommune anser Andragerinden for sin For¬
sørgelseskommune 2

(o; for fraseparerede Koners Vedkommende den Kom¬
mnne, hvor Manden er forsørgelsesberettiget, og
for Enker og fraskilte Koners Vedkommende den
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Kommune, hvor Manden ved Ægeskabets Op¬ 1. Juni.
løsning var forførgelsesberettiget, for saa vidt de

ikke senere ved femaarigt uafbrudt Ophold i en

Kommune selv have vundet Forsørgelseshjem
sammesteds.
9) Familiens Størrelse og de enkelte Familiemedlemmers
Alder?

10)

Bor Andragerinden alene eller sammen med Familie
eller andre?

11)

2.

Hvori bestaar Andragerindens og Husstands Er¬
hverv?

b.

Den omtrentlige Størrelse af Andragerindens og
Husstands samlede Indtægt i det sidste Aar:

c. Hvor meget af denne Indtægt har hidrørt fra

Pension, Aftægt, Rentenydelse, Legater, faste Ejen¬
domme, Understøttelser, Underholdsbidrag fra Man¬

den eller lignende Indtægtskilder, saa vidt mulig
opgivet hver for sig2
12)

Har Andragerinden Udsigt til Understøttelse af Slægt¬
ninge eller andre, og har hun Arv i Vente?

For fraseparerede og fraskilte Koners Vedkommende

bedes det oplyst, om Manden er pligtig at yde Under¬
holdsbidrag og i bekræftende Fald, hvorledes dette er
fastsat?
13

Andragerindens Formue ?
(Kapitaler, fast Ejendom, Aftægtsrettigheder, Løsøre,

udestaaende Fordringer m. m., med Angivelse af den
omtrentlige Værdi.

14)
15)

Andragerindens Gæld?

Hvor meget har Andragerindens Husleje udgjort i
det sidste Aar?
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16)

Aarsagen til Andragerindens Trang, derunder Op¬

lysning om hendes Helbredstilstand og Arbejdsdygtig¬
hed m. m.2

17)

Hvor meget Andragerinden behøver, og hvori hun
ønsker, at Understøttelsen maatte bestaa?

18) Andre Bemærkninger som Andrageren selv finder

Anledning til at fremsætte.

Herved erklærer jeg paa Tro og Love, at samtlige foran¬

staaende Besvarelser af de stillede Spørgsmaal ere rigtige og
afgivne uden Forbehold, saaledes at de ere i Overensstem¬
melse med Sandheden.
Datum:

Underskrift:

Bopæl:
Vi undertegnede, der kende Andragerindens Forhold,

attestere, at hendes Trang ikke er begrundet i Handlinger
ved hvilke hun til Fordel for Børn eller andre har betaget
sig selv Midlerne til sit Underhold, i hendes uordentlige eller

ødsle Levned, eller paa anden Maade er selvforskyldt.
Datum:

Uuderskrifter:
Bopæl:

NB. Opmærksomheden henledes paa:
at den Hjælp, som det bliver nødvendigt at tilstaa An¬

dragerinden, før Spørgsmaalet om hendes Krav paa Alder¬
domsunderstøttelse er endelig afgjort, betragtes, for saa vidt
saadant Krav nægtes, som Fattighjælp, samt
at den, som i de Tilfælde, hvor Loven paabyder eller

tilsteder saadant, afgiver en Erklæring paa Tro og Love,

Skr. ang. Børns Efternavn.
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ifalder Straf, naar Erklæringen befindes at være falsk; det 1. Juni.
samme gælder om den, der til Brug i Retsforhold, der vedkomme

det offentlige, afgiver falsk skriftlig Erklæring eller skriftlig
bevidner noget, hvorom han ingen Kundskab har.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. (til Biskoppen 2. Juni¬
over Viborg Stift) ang., at Bestemmelsen i Kan¬
celli=Cirkulære af 4. Oktober 1828 om, at der bør

gives de yngre Børn det samme Tilnavn, som de
ældre allerede have, ikke gælder, naar de ældre Børn

fejlagtigt ere døbte med et andet Efternavn end det
Faderen ved hans Daab tillagte.
I et med Deres Højærværdigheds behagelige Skrivelse

af 14. April d. A. hertil indkommet Andragende har Sogne¬
præsten for N. N. Menigheder næst at meddele, at han den

16. Marts d. A. har hjemmedøbt en Søn af Gaardejer Jens
Christian Laustsen Jespersen med Tilnavnet Jespersen, nanset
at denne Mands 3 ældre Børn ere døbte med Tilnavnet

Espersen, oplyst, at det af Pastoratets Kirkebøger fremgaar
at Bestemmelserne i Forordning af 30. Maj 1828 og Kan¬
celli=Cirkulære af 4. Oktober s. A. i høj Grad ere blevne
tilsidesatte i Pastoratet, hvorfor nævnte Sognepræst har fore¬

spurgt,

om han i ethvert saadant Tilfælde er forpligtet til at døbe
et Barn med Faderens Efternavn, nanset at der er
tillagt de ældre Sødskende et andet Efternavn, og

om der, naar Sagen af ham indberettes til Ministeriet, kan
ventes Tilladelse til, at de ældre Børn faa deres
Tilnavn forandret til det rette, samt om saadan even¬

tuel Tilladelse i ethvert Tilfælde vil blive meddelt
uden Betaling.

1891.
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Efter i Anledning heraf at have brevvekslet med Justits¬
ministeriet, skulde Ministeriet med Henvisning til sin Skri¬

velse af 16. December 1889 (i Gejstlig Reskriptsamling) til
behagelig Efterretning og videre Bekendtgørelse tjenstligst melde,
at Bestemmelsen i Kancelli=Cirkulære af 4. Oktober 1828
om, at der bør gives de yngre Børn det samme Tilnavn,

som de ældre allerede have, ikke kan berettige til, naar de

ældre Børn fejlagtig ere døbte med et andet Efternavn end
det Faderen ved hans Daab tillagte, at døbe de yngre
Børn med det samme urette Efternavn, men at Præsten i

saa Tilfælde maa døbe de yngre Børn med det Faderen ved

hans Daab tillagte Familienavn og derpaa gøre Indberet¬
ning hertil om det de ældre Børn givne urigtige Efternavn,
for at den fornødne Bemyndigelse herfra kan meddeles Præsten

til ved Tilførsel i Kirkebogen at foretage en Rettelse af de
ældre Børns Navn.

Under Forudsætning derfor af, at der i det i Sogne¬

præst N. N.'s Andragende nævnte specielle Tilfælde er til¬

lagt Faderen ved hans Daab Efternavnet Jespersen, er det
med Rette, at der ved Hjemmedaaben den 16. Marts f. A.
er tillagt dennes Søn Jens Christian Laustsen dette Efter¬

navn, med hvilket ogsaa de tre ældre Sødskende burde have

været døbte, hvorfor Ministeriet herved bemyndiger ham til
ved Tilførsel til vedkommende Kirkebog under Paaberaabelse

af denne Ministeriets Resolution at rette det disse givne
Efternavn til Jespersen.

3. Juni.
Nr. 95.

Bekendtgørelse om en mellem Danmark og det

tyske Rige afslnttet Konvention angaaende gensidig
Ophævelse af Afdragsretten. (Udenrigsministeriet.)
Indm. Saml. pag. 140.

Skr. ang. Bestyrelsesvalg for „de Fattiges Kasse“ 181 1891.

57 Bekendtgørelse ang. Oplag i beboede Bygninger 4. Juni¬
i Kjøbenhavn af Stenolie og de øvrige i Justits= Nr. 96.
ministeriets Bekendtgørelse af 8. September 1875
Nr. 1 omhandlede brandfarlige Vædsker. (Justits¬
ministeriet.)
Indm. Saml. pag. 141.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. (til Amt= 4. Juni.

manden over Vejle Amt) ang. Valg af Bestyrelse
for „de fattiges Kasse“
Ministeriet — da det af en til

samme indsendt Sag fremgik, at der med Hensyn til Valget

til Bestyrelse for „de Fattiges Kasse“ i N. N. Sogn for¬
holdes saaledes, at der vælges fem Medlemmer til samme af

Hensyn til, at der i Sognet er fem Byer — beder Sogne¬

raadet tilkendegivet, at da denne Fremgangsmaade er i Strid
med Lov 8. Marts 1856, hvorefter Bestyrelsen for „de Fat¬

tiges Kasse“ skal bestaa af trende for hele Sognet valgte
Medlemmer, maa den nævnte Ordning ikke finde Sted.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. (til Konsi= 6.
Juni.
storium) ang. Adgangen til at vinde Universitetets
Prismedaille.
Paa derom af Ministeriet for Kirke= og Undervisnings¬

væsenet nedlagt allerunderdanigst Forestilling har det under
2. ds. behaget Hs. Majestæt Kongen allernaadigst at bifalde,
at den ved allerhøjeste Resolution af 23. Juni 1868 fastsatte
Bestemmelse om, at Adgangen til at vinde Universitetets Pris¬

medaille staar aaben for enhver der uden at have opnaaet
fast tongelig Ansættelse paa den Tid, Prisopgaven besvares,

182

1891.

Skr. ang. Forhøjelse af en Skorften.

——

6. Juni

maatte føle sig opfordret til at deltage i Konkurrencen, med
Hensyn til Prisopgaver, der fremtidig maatte blive udsatte,
begrænses derhen, at den konkurrerende ved Opgavens Be¬
svarelse ikke maa være over 30 Aar gammel.

6. Juni.

Justitsmin. Skr. (til Amtmanden over Viborg

Amt) ang. Forhøjelse af en i en paptækket Mejeri¬

bygning anbragt vid Skorsten ved Anbringelse af et
9“ Jernrør.

I Anledning af det med Hr. Kammerherrens behagelige

Skrivelse af 17. f. M. hertil indsendte Andragende, hvori
Bestyrelsen for det i N. N. Sogn beliggende N. N. Andels¬
mejeri forespørger, om der er noget til Hinder for, at en i

den paptækkede Mejeribygning anbragt vid Skorsten, som for

øvrigt er opført paa lovmæssig Maade, og som rager 10
Alen op over Tagrygningen, forhøjes ved, at der oven paa
samme anbringes et Jærnrøraf 9“ Vidde, skal man, efter

over Sagen at have indhentet en Erklæring fra Direktionen
for den almindelige Brandforsikring for Landbygninger, tjenst¬
ligst melde, at, naar den ommeldte Skorsten i øvrigt fyldestgør

de i Loven stillede Fordringer, altsaa blandt andet helt igennem

er opført af Grundmur indtil den for det paagældende Til¬
fælde foreskrevne Højde, er der ifølge Justitsministeriets For¬
mening intet til Hinder for, at Røret yderligere forhøjes ved
Anbringelse af et Jærnrør som det omhandlede.

9. Juni.

Nr. 97

Bekendtgørelse ang. Ikrafttræden af Lov om

Alderdomsunderstøttelse til værdige trængende uden¬

for Fattigvæsenet af 9. April s. A., forsaavidt an¬
gaar Kjøbenhavns og Frederiksberg Kommuner. (In¬
denrigsministeriet.)
Indm. Saml. pag. 144.

Skr. ang. Firma=Navn.
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11. Juni¬

ang. Optagelsen af Forgængerens Navn i et Firma.
I det med Kjøbenhavns Magistrats behagelige Skrivelse
af 28. f. M. hertil indsendte Andragende har Grosserer
N. N. her af Staden til Justitsministeriets Afgørelse ind¬

anket Spørgsmaalet om Modtagelsen til Handelsregisteret af

den hoslagt tilbagefølgende Anmeldelse om, at A. A. driver
Handel under Firma N. N.'s Efterfølger A. A. Ved hertil
at indsende Sagen har den ærede Magistrat bemærket, at det

paagældende Firmanavn, da Andrageren ifølge det oplyste
ikkun har overdraget den af ham hidtil drevne Detailhandel
til nævnte A. A., medens han forbeholder sig selv at fort¬

sætte den af ham hidtil drevne Engros=Forretning, formentlig
savner fornøden Hjemmel i Fimalovens § 13.

Foranlediget heraf skal man tjenstligst melde, at da Firma¬
lovens § 13 kun angaar det Tilfælde, at Forgængerens Firma

med en Tilføjelse, der angiver Efterfølgerforholdet, udgør
selve Firmaet, kan Ministeriet ikke anse nærværende Firma,

der fyldestgør Forskriften om Enkeltmandsfirma i Lovens § 9,
og som med Hensyn til Optagelsen af Forgængerens Navn

i Firmaet har Hjemmel i Lovens § 10, for stridende imod
den nævnte Lov.

Indenrigsmin. Cirk. (til samtlige Amtmænd) 15.
vedrørende enkelte Bestemmelser i Lov om Snekast¬

ning af 9. April 1891.
For at lette Gennemførelsen af Lov om Snekastning af
9. April d. A. har Ministeriet troet allerede nu at burde

udtale sig om enkelte af Lovens Bestemmelser og har navnlig
ønsket at henlede de paagældende kommunale Myndigheders
Opmærksomhed paa saadanne ved Loven foreskrevne Forholds¬
regler, der blive at forberede i indeværende Sommer og at

bringe til Udførelse saa betids, at den nye Ordning, som

Juni.
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fastsat ved Lovens § 21, kan træde i Virksomhed den 1.
December d. A.

I denne Anledning bemærkes følgende:
1. Medens

efter den hidtil gældende Ordning ikkun Fast¬

sættelsen af de nærmere Regler om Snekastningsbyrdens

Fordeling inden for den lovbestemte Ramme har været lagt

i de kommunale Myndigheders Hænder, hvorimod Snekast¬

ningens Udførelse har været undergiven Øvrighedens Forsorg,
er ved Loven af 9. April d. A. Snekastningen i det

hele gaaet over til at blive et kommunalt Anlig¬
gende dog under Politiøvrighedens Tilsyn. Med

Hensyn til Omfanget af den Kommunerne saaledes paalagte

Forpligtelse foreskriver Lovens § 1, at alle offentlige Veje

skulle kastes, for saa vidt der ikke for enkelte Bivejes Ved¬
kommende af Amtsraadet (Amtmanden) er tilstaaet Kommunen

Fritagelse, medens det er overladt til vedkommende Kommu¬
nalbestyrelse under Appel til Amtsraadet (Amtmanden) at

bestemme, paa hvilke offentlige Gangstier i Kommunen Sne¬

kastning skal finde Sted.

2. I Landkommunerne udføres Snekastningen, med

de i Lovens § 3, 2. og 3. Stykke angivne Undtagelser, ved

Naturalarbejde. Grundlaget for SnekastningsbyrdensFor¬
deling dannes ved et af Amtsraadet efter Forhandling med
Sogneraadene for større eller mindre Distrikter i Amtsraads¬

kredsen affattet Regiklativ, der skal indeholde nærmere Regler
om Fordelingen af Snekastningsbyrden paa Brugerne (Ejeren,

for saa vidt han selv er Bruger) af de i vedkommende Kom¬

mune beliggende faste Ejendomme i Forhold til Hartkorn,
bygningsafgiftspligtige Bygningers Assuranceværdi og Folke¬
hold, hvorved er at iagttage, at 1 Td. Hartkorn, 3 4 5,000 Kr.

Assuranceværdi og 1 2 Mands Folkehold stilles lige og
at der paalignes hver fulde Td. Hartkorn (eller dertil sva¬
rende Assurauceværdi eller Folkehold) den samme Snekast¬

ningsydelse. Til Vejledning ved Regulativernes Udarbejdelse

Cirk. ang. Snekastning.
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vedføjes neden for et Udkast til et saadant Regulativ. Naar 15.
Regulativerne ere vedtagne af Amtsraadet, bør de foranlediges
trykte, og Eksemplarer tilstilles de vedkommende Sogneraad

ligesom et Eksemplar af hvert forventes indsendt til Inden¬

rigsministeriet.

3. Sogneraadene have at træffe Bestemmelse om, hvor
vidt den paagældende Kommune skal udgøre een eller flere
Arbejdskredse, samt eventuelt hvorledes Inddelingen skal ske

og paa hvilke Vejstrækninger og Gangstier hver Kreds skal
forrette Snekastning, hvorved bemærkes, at de Veje og Gang¬
stier, der skulle kastes for Kommunens Regning, jfr. Lovens
§ 3, 2. og 3. Stykke, selvfølgelig ikke kunne medtages ved

denne Fordeling. Den saaledes trufne Bestemmelse fremlægges
til almindeligt Eftersyn efter de i Lovens § 4 nærmere an¬
givne Regler.
Inden den 1. Oktober forfatter Sogneraadet en For¬
tegnelse over de snekastningspligtige i hver Kreds med An¬

givelse af den hver Mand paahvilende Snekastningsbyrde og
Mandskabets Fordeling i Omgangen, se omstaaende Vejled¬

ning. Fortegnelsen skal efter forudgaaet offentlig Bekendt¬
gørelse fremlægges i Kredsen til almindeligt Eftersyn i Dagene
fra den 1. til den 7. Oktober og gælder, naar den, for saa

vidt angaar Mandskabets Fordeling i Omgangen, er forsynet
med Amtsraadets Approbationspaategning, for Aaret fra 1.
December næstefter.

4. Endvidere beskikker Sogneraadet under Stadfæstelse

af Amtsraadet een eller efter Omstændighederne flere Sue¬

fogder i hver Arbejdskreds. Om Snefogedens Pligter gives
der ham en skriftlig Instruks, der udfærdiges af Sogneraadet

under Jagttagelse af Lovens Forskrifter i saa Henseende, se

navnlig §§ 11, 12, 13, 17, 18 og 19. I denne Forbindelse
henledes Opmærksomheden paa, at det paaligger Amtsraadene
efter forudgaaet Forhandling med Sogneraadene at fastsætte

Juni.
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15. Juni. den Bredde, i hvilken Sporene paa de forskellige Veje skulle
kastes.

5. Med Hensyn til, at det i Lovens § 15 er foreskrevet,

at Snekastningen i Købstæderne (derunder regnet Handels¬
pladserne Frederiksberg, Frederiksværk, Marstal, Løgstør,
Nørresundby og Silkeborg), skal udføres enten for Kom¬

munekassens Regning efter afholdt Licitation, Akkord under¬
haanden eller ved lejede Folk, eller helt eller delvis som

Naturalarbejde, og at i sidste Tilfælde de fornødne Bestem¬

melser blive at optage i en af Kommunalbestyrelsen udfær¬
diget og af Indenrigsministeren stadfæstet Vedtægt, som tillige

kan omfatte Snerydningen paa Gaderne, forventer man fra
de Kommunalbestyrelser, der ønske Snekastningen udført ved
Naturalarbejde, inden 1. Oktober d. A. at modtage gennem

vedkommende Amtmand Udkast til vedtægtsmæssige Bestem¬
melser derom til Stadfæstelse.

6. De Kommuner, som, fordi der i samme findes Stats¬

skove, hvorpaa der hverken hviler Ager= og Engs Hartkorn

eller Skovskyld, i Henhold til Lovens § 7, 2. Stykke, have

Krav paa en aarlig Snekastningsgodtgørelse af Statskassen
efter Indenrigsministerens nærmere Bestemmelse, ville have

senest 2 Maaneder efter hvert Snekastningaars Udløb (første

Gang for Aaret 1. December 1891 til 30. November 1892)
gennem vedkommende Amtmand hertil at indsende Andragende

derom med Opgivelse af de ikke skyldsatte Statsskoves Areal
i Kommunen samt Oplysning om Omfanget af det i det
1“
nærmest
foregaaende Snekastningsaar i Kommnnen udførte

Snekastningsarbejde, saavel det, der er præsteret som Natural¬
arbejde, som det, der er udført for Kommunens Regning,

hvorhos Andragendet maa være bilagt med en Afskrift af de

for Snekastningsaaret gældende Fortegnelser over de snekast¬
ningspligtige i Kommunen.
Ved at meddele foranstaaende skulde man tjenstligst an¬

mode Dhrr. Amtmænd om, hver for det Dem underlagte
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Amts Vedkommende, at gøre de paagældende Myndigheder 15. Juui.
bekendte med nærværende Cirkulære, af hvilket et Antal
Eksemplarer vil blive Dem tilstillet.

Udkast til Regulativ
for

Snekastningsbyrdens Fordeling
i N. N. Kommuner i N. N. Amtsraadskreds.

1. Snekastningsbyrden fordeles paa Brugerne (Ejerne,
for saa vidt de selv bruge Ejendommen) af de i Sognekom¬
munerne beliggende faste Ejendomme i Forhold til Hartkorn,

bygningsafgiftspligtige Bygningers Assuranceværdi og Folke¬

hold efter følgende Regler:
a) Der svares af:
(Se Tabellen paa næste Side).
b)
c)

Skovskyld regnes halvt mod Ager og Engs Hartkorn.
Af Hartkorn under 2. Skp. og Assuranceværdi under

1,000 Kr. svares ikke Snekastningsarbejde.
0)

Skolelærere medtages ikke som Brugere af deres
Skolelodder.

e)

Naar Bygninger, hvorpaa der hviler Bygningsafgift,

tillige finde Anvendelse som Landbrugsbygninger,skal

Sogneraadet foretage en dertil svarende Nedsættelse i
den snekastningspligtige Assurancesum.

1)

Hører der Hartkorn (2 Skp. eller derover) til en
bygningsafgiftspligtig Ejendom, udfindes Snekastnings¬

byrden ved at sammenlægge det Antal Dage, til hvilket
den paagældende kan ansættes henholdsvis efter Hart¬

kornet og Assuranceværdien.
8)

Folkeholdet lægges, hvor den paagældende er Bruger
af Hartkorn eller bygningsafgiftspligtige Bygninger,

kun til Grund for Ansættelsen, naar og for saa vidt

den efter samme beregnede Snekastningsydelse over¬

2

6
S

2

8

—

3

M

Hartkorn.

Bygningers

Folke¬

i Omgangen.

Antal Dage

Mand.

I

hold.

Kr.

2

14

Assuranceværdi.

Kr.

2)

1

1,000 til 2,000 inkl.

over 2,000 . 5,000 —

2 Skp. til 4 Skp. inkl.

— 1 Td. * 2 — —

over 4 — * 1 Td. —

11

21

2

25,000 —

2

3

—

23

2

2

50

2D

100

D

2)

4

10,000 15,000 —

-

2 — * 3 - —

4

2.

2

2

500,000 —

5

— 5,000 10,000 —

—

*

— 15,000 , 20,000 —

-

— 20,000

3

2)

— 4 - * 4 — —

2

2

2

—

2

*

D

— 99 — 100 — — — 495,000

—

Bemærkninger.

4. Omgang.

3: 1 Mand i 1 Dag i hver

5: 1 Mand i 1 Dag i hver

anden.

Omgang og 1 i hver

skrider den Ydelse, der bliver at paaligne efter Hart¬ 15. Juni.
korn og Assurancesum.
h)

Under Folkehold medregnes foruden mandligt Tyende
ogsaa andre faste mandlige Medhjælpere, der deltage
i Arbejdet lige med dette, samt Svende og Lærlinge
over 18 Aar.

i)

I Tilfælde, hvor en Mand ansættes til Snekastning i

flere end een Kommune, bliver det at iagttage, at der
ikke paalignes ham en større Snekastningsbyrde, end
der vilde være blevet ham paalagt, hvis Ansættelsen var

sket under eet i den Kommune, hvor den væsenligste
Del af Ejendommen er beliggende.

2. Brugere (derunder ogsaa Indsiddere) af de i en

Kommune beliggende Steder hvortil intet Hartkorn hører

eller dog under 2 Skp., yde, for saa vidt de ikke kunne an¬
sættes højere efter Assuranceværdi eller Folkehold, 1 Sne¬

kastningsdag hver Vinter. Dog kunne Mænd, der ere over

60 Aar eller saa svagelige, at de ikke uden Fare for deres
Helbred personlig kunne deltage i Snekastningsarbejdet, samt

Kvinder fritages fra den Forpligtelse til Snekastning, der
herefter ellers vilde paahvile dem, naar de efter Sogneraadets

Skøn mangle Evne til at leje en Mand til i deres Sted at
udføre Arbejdet.

3. I følgende Tilfælde kan, for saa vidt fornøden

Anmeldelse sker til Sogneraadet inden et Aars 15. Oktober,
den snekastningspligtige forlange sig fritagen for at stille

Mandskab in natura mod at erlægge en af Amtsraadet fastsat
Betaling for hver Mand, han efter foranstaaende Regler
5
skulde have stillet:

2)

naar Brugeren af en Skov ikke bor i den Kommune,
hvori Skoven ligger;

b) naar en Ejendoms Beboelsesbygninger henstaa ube¬

boede i Tidsrummet fra 1. November til 31. Marts
uden at der i denne Tid dersteds holdes Bedrift, samt
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c) i Tilfælde, hvor en Mand ansættes til Snekastning i

flere end een Kommune, for saa vidt angaar For¬

pligtelsen til at præstere Snekastning i andre Kom¬
muner end den, hvori Ejendommens Beboelsesbygninger
ere beliggende.

For de herefter skyldige Beløb, der forfalde til Betaling
hvert Aars 1. Maj, lejer Sogneraadet Mandskab til Ud¬

førelse af de paagældendes Snekastningsarbejde.

Hvis den, der saaledes er berettiget til at afgøre sin
Snekastningsbyrde med Penge, ønsker at afgøre den in natura,

skal han for Sogneraadet opgive en i den paagældende Ar¬
bejdskreds bosat Mand, til hvem Tilsigelsen kan rettes.

4. Sogneraadene føre Bog over alt udført Snekast¬

ningsarbejde med nøjagtig Angivelse af, naar og af hvem
det er forrettet.

N. N. Amtsraad, d.

Vejledning til Affattelse af

Fortegnelse
over det snekastningspligtige Mandskab i N. N. Kreds i

N. N. Sogn med Angivelse af den hver Mand paa¬

hvilende Snekastningsbyrde samt Mandskabets For¬
deling i Omgangen.

(Se Tabellen paa næste Side).

1. Naar der ikke paa anden Maade kan tilvejebringes

tilstrækkeligt Arbejdsmandskab til at skaffe Vejene farbare,
kan enhver af de paa ovenstaaende Fortegnelse opførte
Personer uden for Omgangen og uanset, hvor mange eller

hvor faa Dage han er ansat til i Omgangen, tilsiges til
mod Betaling af

Kr.

Øre pr. Dag at forrette

Snekastningsarbejde, dog ikke mere end 1 Dag, forinden
hele Mandskabet paa denne Maade har været tilsagt.

——

N. N.

Sogn.

By eller

D

9

D

2

Ø

2

D

A

D

2

D

4

D

e)

D

2)

2

D

c)

2

v)

NI

D

1I

D

2

32

* 2

□

D

—

B

D

O0

5

1

8

—

2.—
I

af

6 9 E

11

—

—

—

—

N. N.

Navn.

Hartkorn.

33

2

2

Tilsammen.

2)

2

2

2

2

2

5

11

25

5

12

gangen.

1 Om¬

ningsdage

))

2

6 Mand.

2)

D

2

2

hold.

Folke¬

Snekast¬

2)

2)

2)

12,000 Kr.

D

2

2

Bygninger.

afgiftspligtige

bygnings¬

værdi af

Assurance¬

Dagenes

i

8½

O)

Bemærkninger.

do.

65 Aar, fritagen.

1 do.

1 Dag i Vinteren.

Snefoged, fritagen.

(Skov).

Afgjort med Penge

Omgang.

ↄ: 1 Dag i hver anden

8½ 2

B

2
N

Ø

2
D)

2

2

14

6

1

2

—

*

*

1

2

6

1

2

E

K

K.

2

2)

1

2)

6

2

5

—

K

58

Omgangen.
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(
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15. Juni

Skr. ang. Kirkers Rengøring.

2. Arbejdstiden er, om fornødent, fra Solens Opgang
til dens Nedgang med passende Hviletider.
3. Den, der ikke efterkommer Tilsigelsen eller sender

en uarbejdsdygtig Person, ifalder en Bøde af fra 1 til 5

Kr. for hver udebleven eller uarbejdsdygtig Person, hvorhos
han vil have at erstatte Kommunen de Udgifter, den i denne

Anledning maatte have haft til Tilvejebringelsen af lejet
Mandskab.

4. Den, der forlader Arbejdet i urette Tid eller under

dets Udførelse gør sig skyldig i grov Forsømmelse eller
Drukkenskab, straffes med Bøder fra 1 til 5 Kr.
5. Snefogederne besørge Tilsigelserne og lede Arbejdet
efter deres Instruks.

Ovenstaaende Fortegnelse, der er bestemt til at gælde
fra 1. December 1891 til 30. November 1892, fremlægges

efter stedfunden offentlig Bekendtgørelse til Eftersyn i.
fra den 1. til den 7. Oktober 1891.

Indsigelser skulle for at komme i Betragtning være

indgivne til undertegnede Sogneraad iuden den 15. Ok¬
tober d. A.

Sogneraadet for N. N. Kommune d.

(Underskrifter).

Approberet.
Amtsraadet

for N. N. Amtsraadskreds.

(Underskrifter.)

19. Juni.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. (til Biskop¬

pen over Sjællands Stift) ang. forskellige Spørgs¬
maal vedrørende Kirkers Rengøring.
I et med Deres Højærværdigheds behagelige Erklæring

af 16. Februar d. A. forsynet Andragende har Provsten for
N. N. Herreder paa Foranleduing af en derom fremsat Fore¬

Skr. ang. Kirkers Rengøring.
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spørgsel fra Ejeren af en Kirketiende anholdt om Ministeriets 19. Juni.
Resolution for:
1)

hvem det maatte paahvile at levere Fejekost og Støve¬

2)

hvem det maatte paahvile at besørge den ordinære

kost m. v. til den ordinære stadige Rengøring af Kirken;

Rengørelse af det ved Kirken opførte Ligkapel; og
3) hvem det maatte paahvile at rengøre Kakkelovnen i

Kirken og sammes Rør og Skorstenen samt at pudse
Kakkelovnen.

Efter i Anledning heraf senere at have modtaget Deres

Højærværdigheds behagelige Skrivelse af 28. f. M. skulde

Ministeriet tjenstligst melde til behagelig Efterretning og
videre Bekendtgørelse:

ad 1) at det, for saa vidt der ikke paa det paagældende Sted
har dannet sig en partikulær Praksis i modsat Ret¬

ning, formentlig maa paahvile Kirkebyeus Skolelærer

som den, hvem Kirkens ordinære stadige Rengørelse
paahviler, at levere Fejekost og Støvekost m. v. til
denne Rengøring,

ad 2) at man med Deres Højærværdighed er enig i, at

Rengøringen af Ligkapellet ikke kan paalægges Kirkeby¬
læreren, men at Forholdet maa ordnes saaledes, at
den ved Kirken ansatte Graver besørger Kapellet
rengjort efter hver Afbenyttelse mod derfor at erholde

passende Godtgørelse af dem, der have benyttet det, eller,

for saa vidt der erlægges Betaling for Ligkapellets
Benyttelse, i hvilket Tilfælde ogsaa Kapellets Ren¬
gøring maa anses for at være indbefattet i denne Be¬
taling, af Kirketiendeejeren; og
ad 3) at det, overensstemmende med hvad Ministeriet gen¬

tagende Gange tidligere har udtalt, jfr. dets Skrivelser

af 11. Juli 1874, 30. Juli 1877 og 29. Juli 1878
(i Gejstlig Reskriptsamling), maa paahvile Menigheden
Trettende Hæfte.

9
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19. Juni.

ved Kirkeværgen at sørge for Kakkelovnens og den
dertil hørende Skorstens Renholdelse.

I øvrigt tilføjes, at samtlige tre Spørgsmaal høre
under Domstolenes Afgørelse.

Justitsmin. Skr. (til Kjøbenhavns Magistrat)

20. Juni.

ang. Afvisning af Anmeldelse fra Enkeltmand af et
Firma, kaldet „De forenede .... fabrikker N. N.
I Anledning af det med Kjøbenhavns Magistrats be¬

hagelige Skrivelse af 6. d. M. hertil tilbagesendte Andra¬
gende, hvori N. N. besværer sig over den stedfundne Afvis¬

ning af en af ham indgiven Anmeldelse til Handelsregisteret
om, at han under Firma „De forenede .... fabrikker, N. N.“

driver Fabrikdrift, skal man tjenstligst melde, at, da det hverken

er oplyst, at Anmelderen samtidig driver flere Fabrikations¬

virksomheder af den paagældende Art, som paa Grund af
deres Beliggenhed, Personale og øvrige Forhold have Karak¬

teren af selvstændige Fabrikker, eller at der foreligger en

Forening af flere, tidligere paa forskjellig Haand værende
Forretninger, maa Justitsministeriet være enigt i, at den

foreliggende Anmeldelse under Hensyn til Grundsætningerne
i Firmalovens §§ 9—13 ikke bør modtages til Handels¬

registeret, før Anmelderen har tilvejebragt antagelig Oplys¬
ning om en af de nævnte Forudsætningers Tilstede¬
værelse.

20. Juni.

Justitsmin. Skr. (til Chefen for 5. Udskriv¬

ningskreds) ang., at den aarlige Session for 5.

Udskrivningskreds 434—449. Lægd (Kjær Herred)
fremtidig holdes i Nørresundby i Stedet for, som
hidtil, i Aalborg.

Skr. ang. Miltbrand.

1891.

195

————

Indenrigsmin. Skr. (til Amtmanden over Vi= 20. Juni.

borg Amt) ang. Omfanget af offentligt Tilsyr m.

m. i Anledning af Miltbrand i en Besætning.
I Anledningen af den med Hr. Amtmandens behagelige

Skrivelse af 12. f. M. hertil indkomne Indberetning fra
Politimesteren i N. N. Herred angaaende Miltbrand i den

N. N. tilhørende Besætning skal man med Hensyn til, at

det i det i bemeldte Anledning afsagde Dekret er anført, at

Svinebesætningen vil være at stille under offentligt Tilsyn,
tjenstlig anmode Dem om at foranledige Dekretet udvidet til
at gælde hele den paa den paagældende Ejendom værende

Husdyrbesætning.
I Forbindelse hermed bedes derhos den nævnte Politi¬
mesters Opmærksomhed henledet paa, at, for saa vidt det

ifølge den paagældende Dyrlæges Indstilling Post I er paa¬
lagt Ejeren, at intet Dyr af hans Besætning af nogen som
helst Grund maa føres uden for Ejendommens Grænser

eller paa offentlig Vej, da er det saaledes givne Paabud for

omfattende, idet det navnlig, saa længe der ikke viser sig

noget mistænkeligt Sygdomstilfælde i Hestebesætningen, ikke
bør forbydes Ejeren at benytte sine Heste uden for Ejen¬

dommen, dog paa Betingelse af, at de ikke opstaldes i frem¬
mede Stalde, fodres ved fælles Krybber eller vandes ved
fælles Vandtrug.

Bekendtgørelse om en af den kgl. danske Re= 23. Juni.

gering og den kgl. svensk=uorske Regering vedtagen Nr. 104.
Deklaration angaaende Telegrafkorrespondancen mel¬
lem Danmark og Sverrig samt mellem Danmark og
Norge. (Indenrigsministeriet.)
Af den kongelige danske Regering og den kongelige svensk¬
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norske Regering er der den 17. denne Maaned vedtaget føl¬
gende Deklaration:

Deklaration

angaaende Telegrafkorrespondancen mellem Danmark og
Sverige samt mellem Danmark og Norge.

Hans Majestæt Kongen af Danmarks Regering og Hans

Majestæt Kongen af Sverrige og Norges Regeringer have
bemyndiget undertegnede til at afslutte følgende Overenskomst.
1. De Bestemmelser, som indeholdes i den i St. Peters¬

borg Aar 1875 afsluttede internationale Telegrafkonvention

og i det dertil hørende Reglement, saaledes som dette til
enhver Tid er gældende for den internationale Telegrafkorre¬

spondance, skulle komme til Anvendelse ved Telegramudveks¬

lingen mellem Danmark og Sverige samt mellem Danmark
og Norge.

2. For almindelige Telegrammer, som udveksles direkte
imellem Danmark og Sverrige med Undtagelse af saadanne,

som omhandles i Punkt 2 af denne Artikel, beregnes en

Grundtakst af 0,30 Krone for hvert Telegram og en Ord¬
takst af 0,10 Krone for hvert Ord, dog saaledes, at Mini¬

mumsafgiften for et saadant Telegram kommer til at udgøre
i alt 0,80 Krone. Af de i Henhold hertil opkrævede Ge¬

byrer tilfalde to Femtedele Danmark og tre Femtedele Sverrig.

For almindelige Telegrammer, som udveksles direkte mellem
de paa begge Sider af Øresund beliggende danske og svenske

Telegrafstationer, til hvilke sidste Stationen i Lund ogsaa
skal henføres, beregnes samme Grundtakst, som ovenfor er
nævnt, samt en Ordtakst af 0,05 Krone for hvert Ord, dog

saaledes, at Minimumstaksten for et saadant Telegram bliver
ialt 0,60 Krone. Over disse Telegrammer finder ingen Ge¬

byrafregning Sted, idet hver Administration beholder udelt
de af denne oppebaarne Gebyrer, deri indbefattet Beløbene

for betalte Svar og andre tilfældige Afgifter.
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3. For almindelige Telegrammer, som udveksles mellem 23.

Danmark og Norge enten gennem Sverige eller ved Hjælp

af en privat undersøisk Kabel mellem dansk og norsk Kyst

beregnes en Grundtakst af 0,50 Krone for hvert Telegram

og en Ordtakst af 0,10 Krone for hvert Ord, dog saaledes,
at Minimumstaksten for et saadant Telegram bliver ialt
0,80 Krone. De opkrævede Gebyrer for dem af de oven¬

nævnte Telegrammer, der befordres gennem Sverige, fordeles

saaledes, at Danmark erholder tre Tiendedele, Norge fire

Tiendedele og Sverige tre Tiendedele.
For den Korrespondance mellem Danmark og Norge,
som befordres ved det nævnte undersøiske Kabel, skulle den
danske og den norske Regering lade sig det være magtpaa¬

liggende at tilvejebringe en saadanFordeling af de oppe¬

baarne Gebyrer, at de tvende Landes Andele blive de samme
som, naar den omhandlede Korrespondauce befordres gennem

Sverige.

4. For Telegrammer, som udveksles mellem Sverige
og Norge eller mellem Danmark og Sverige, og som be¬
fordres i første Tilfælde igennem Danmark og ovennævnte

undersøiske Kabel og i sidste Tilfælde gennem Norge og samme
Kabel, beregnes ud over de for den direkte Telegramudveks¬
ling mellem nævnte Lande fastsatte Takster en Tillægsafgift
af 0,05 Krone for hvert Ord. Denne Afgift tilfalder det

Land, som transiteres, hvilket bestrider Udgiften for Befor¬
dringen gennem Kablet.

5. Med Hensyn til det i Artikel IXXIX af det fra

1. Juli 1891 gældende internationale Telegrafreglement blandt
andet tagne Forbehold om Befordring til nedsat Pris af

Telegrammer for Pressen under visse Vilkaar og saaledes,
at den almindelige Tekegrafkorrespondance ikke derved lider

noget Afbræk, overlades det Telegrafadministrationerne at

træffe saadanne Overenskomster, som maatte synes passende.
9“
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6. Vedligeholdelsen af de i Øresund udlagte undersøiske

23. Juni.

Kabler, der tilhøre Danmark og Sverige i Forening, saavel
som Anskaffelsen, Udlægningen og Vedligeholdelsen af nye

undersøiske Ledninger, naar saadanne fremtidig skulle anses
fornødne for Telegrafkorrespondancen mellem Danmark og

Sverige, sker paa fælles Bekostning, saaledes at begge Lande
bidrage hver med en Halvdel til Bestridelse af Omkostningerne.

Vedligeholdelsen for fælles Regning af de omhandlede Anlæg

med tilhørende Sømærker og Kabelhuse besørges af det danske

Telegrafvæsen, der skal være bemyndiget til efter eget Tykke
at lade fornødne Reparationer og Vedligeholdelsesarbejder

udføre, hvorimod Udførelsen af større Arbejder eller Tilveje¬
bringelsen af nye Ledninger ikke maa foretages, førend de to

Landes Telegrafadministrationer have forhandlet derom samt
hver for sig erholdt fornøden Bemyndigelse til Udgifternes
Afholdelse.

Naar herhen hørende Arbejder skulle udføres paa svensk
Territorium, bør saadant ikke ske uden foregaaende Anmeldelse

til vedkommende svenske stedlige Myndighed, der er berettiget
til at føre Tilsyn med Arbejdets Udførelse, og hvem det paa¬
hviler at yde den i saa Henseende fornødne Hjælp.
Den danske og den svenske Telegrafadministration træffe

Aftale om Aflæggelse af Regnskaber over Udgifter og tilstede¬
værende fælles Beholdninger af Materiel, henhørende til de

omhandlede undersøiske Telegrafledninger.
7. Denne Overenskomst, som træder i Stedet for den

hidtil gældende Deklaration af 15. Marts 1880 med Tillæg

af 15. Juni 1886, skal være gældende fra 1. Juli 1891 at

regne paa ubestemt Tid. Den kan opsiges, meu forbliver
da gældende indtil Forløbet af et Aar efter Opsigelsesdagen.

23. JJuni.

Bekendtgørelse ang. Telegrafkorrespondancen med

Nr. 107. Udlandet i Henhold til den under 27110. Juli 1875

B. ang. Telegrafkonv. med Udlandct.
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i St. Petersborg afsluttede internationale Telegraf¬23.
konvention med tilhørende, i Paris den 21. Juni

1890 vedtagne, reviderede Tjenestereglement og Takst¬
tabeller. (Indenrigsministeriet.)
Fra 1. Juli 1891 gælde for Telegrafkorrespondancen
med de udenlandske Stater, der have tiltraadt den under “0

Juli 1875 i St. Petersborg afsluttede internationale Tele¬

grafkonvention, samt med de udenlandske private Anlæg, hvis

Bestyrelser have sluttet sig til bemeldte Konvention, Bestem¬

melserne i det til Konventionen hørende, paa Telegrafkon¬
ferencen i Paris den 21. Juni 1890 vedtagne reviderede
Reglement med vedføjede Taksttabeller med de Modifikationer

der følge af de med Tyskland samt med Sverrig og Norge
afsluttede særlige Overenskomster.

I øvrigt komme de i Reglementet for den indenlandske

Afbenyttelse af de danske Statstelegraflinier indeholdte Regler
til Anvendelse, for saa vidt de ikke staa i Strid med fornævnte
Bestemmelser.

Som særlige for den udenlandske Telegrafkorrespondance
i Henhold hertil gældende Bestemmelser fremhæves følgende:
A. Reglementariske Bestemmelser.

1. Som Statstelegrammer behandles Telegrammer, der

udgaa fra Statens Overhoved, Ministrene, de højstkomman¬
derende til Lands og til Vands, de kontraherende Regeringers

diplomatiske eller Konsularagenter, samt Svar paa bemeldte
Telegrammer.

Telegrammer fra Konsularagenter, der drive Handels¬

forretninger, betragtes kun som Statstelegrammer, naar de
ere adresserede til en officiel Person og omhandle Tjeneste¬
anliggender.

2. Iltelegrammer befordres som saadanne til og fra

Sta ter, der tilstede denne Art af Telegrammer.

Juni.
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3. Telegrammer i aftalt Sprog kunne befordres til og
fra de Stater, der tilstede denne Art af Telegrammer.

Til Affattelsen af Telegrammer i aftalt Sprog kunne
dertil indrettede Ordsamlinger benyttes. Af Telegrafadmini¬
strationernes internationale Bureau i Bern vil der blive

udgivet en officiel Ordsamling, hvis Anvendelse til Tele¬

grammer i aftalt Sprog vil blive obligatorisk for den enro¬
pæiske internationale Korrespondance 3 Aar efter dens Ud¬
givelse.

Egennavne maa ikke benyttes ved Sammensætningen af

Ordsamlinger og ere i Telegrammer med aftalt Sprog kun
tilladte med den Betydning, som de have i almindeligt Sprog.
Indleveringsstationen kan forlange Fremlæggelsen af
Ordsamlingen for at kontrollere de anførte Bestemmelsers

Overholdelse og for at undersøge, om de benyttede Ord deri
forefindes.
4.

Angivelserne i Adressen maa, med Undtagelse af

Personnavne, være skrevne paa Fransk eller i det Lands

Sprog, hvortil Telegrammet er bestemt. Dette Lands Navn
bør auføres, naar der kan være Tvivl om, hvorhen Tele¬
grammet skal sendes.
De foran Adressen anførte Angivelser, vedrørende forud¬

betalt Svar, Udbringning, Ankomstbevis, Iltelegrammer og
deslige skulle, for saa vidt de derfor vedtagne Forkortelser
ikke benyttes, være skrevne paa Fransk.
5. Naar et Telegrams Underskrift er legaliseret, kan
Afsenderen lade denne Legalisation befordre enten ordret eller
ved Formlen:

SSignature legalisse par ..

Afsendelsesstationen verificerer Legalisationens Ægthed.

Naar Underskriften ikke er Stationen bekendt, kan den kun

betragte Legalisationen som ægte, naar den er forsynet med
den undertegnede Myndigheds Segl, hvorimod den ellers
skal nægte Modtagelsen og Befordringen af Legalisationen.

B. ang. Telegrafkonv. med Udlandet.
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Legalisationen medregnes ved Ordtællingen, den sættes 23. Juni.
efter Telegrammets Underskrift.

6. Afsenderen kan foreskrive, ad hvilken Vej han vil

have sit Telegram befordret. Angivelsen herom befordres
som tjenstlig Bemærkning og takseres ikke.

Afsenderen kan ikke gøre Erstatningskrav gældende, naar

Telegrammet paa Grund af Linieafbrydelse, eller fordi Be¬

fordringen synes at ville foranledige betydelig Forsinkelse,
sendes ad anden Vej end af ham forlangt.

Naar Afsenderen har forlangt sit Telegram sendt ved
Telegraf til en angiven Station og derfra pr. Post til Be¬
stemmelsesstedet, efterkommes saadant Forlangende af Sta¬
tionerne.

Naar Postbefordriugen ønskes ndført ved anbefalet

Brev tilføjes foran Adressen „Poste recommandée“ eller

„(P. R.)“, hvilken sidste Tilføjelse regnes for et Ord. Af¬
senderen maa derhos erlægge 40 Øre for Postbefordringen.
7. Saavel i europæisk som i ekstra=europæisk Korre¬
spondance regnes Adressestationens og Adresselandets Navne

hvert for et Ord, uanset det Antal Bogstaver, de indeholde,

naar disse Navne ere skrevne saaledes, som de ere anførte i
den officielle internationale Stationsfortegnelse.

8. Ved den ekstraceuropæiske Korrespondance er Maxi¬

mum af Længden for et Ord fastsat til 10 Bogstaver, saaledes

at der regnes et Ord for hver 10 overskydende Bogstaver og
for en overskydende Del af dette Antal.
Ved den nævnte Korrespondance udfindes det Ordantal,

der svarer til en Gruppe af Ciffre eller Bogstaver, ved at
dividere Antallet af Ciffre med 3 og tilføje et Ord for den
fremkomne Rest.

9. Paa de ekstraeuropæiske Linier haves ingen For¬
pligtelse til at telegrafere Interpunktionstegn, Bindestreger,
Apostroffer og Alinea.
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10. Telegrammer til ekstracenropæiske Lande befordres

i Tilfælde af Linieafbrydelse ikke ad en dyrere Vej end de
almindelige, medmindre Afsenderen har deponeret Taksten for
denne Befordring.

11. Annulleringer sendes saa vidt muligt successivt til
de Stationer, til hvilke det oprindelige Telegram er befordret,
indtil den sidste naas. Indleveringsstationen tilbagebetaler

Afsenderen Gebyrerne for de ikke gennemløbne Strækninger,
saavel for det oprindelige Telegram som for Annullerings¬
telegrammet.

12. Ved Indlevering af et Telegram kan Forudbeta¬
lingen for Svar ikke overskride Gebyret for et almindeligt
Telegram paa 30 Ord imellem Telegrammets Indleverings¬

og Adressested, medmindre der er Spørgsmaal om Gentagelse
af et tidligere befordret =Telegram.
Naar Afsenderen ikke har angivet Antallet af Ordene i
det Svar, der ønskes forudbetalt, opkræves Gebyret for et

almindeligt Telegram paa 10 Ord imellem Indleverings= og
Adressestedet.

Ved ekstraceuropæisk Korrespondance tilbagebetales det
erlagte Svargebyr, naar Svarbeviset ikke benyttes. Dette

sker derimod ikke for europæisk Korrespondance.

13. For Kollationering af udenlandske Telegrammer
betales et Gebyr ligt Fjerdedelen af Gebyret for selve Tele¬
grammet.

14. Gebyret for et Ankomstbevis er ligt Gebyret for

et almindeligt Telegram paa 10 Ord imellem Indleverings¬
og Modtagelsesstationen.

15. Gentagelsesgebyret for Telegrammer til flere Adres¬
sater paa samme Sted eller til samme Adressat med flere

Bopæle paa samme Sted er 36 Ø., for saa vidt Telegram¬
mets Ordantal, Adresserne deri indbefattede, ikke overstiger
100 Ord. For hver overskydende Række af 100 Ord eller
derunder beregnes yderligere 36 Ø.
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16. For ekstraceuropæiske Telegrammer kan Afsenderen

uden at betale Ankomstbevis forud erlægge Viderebefordrings¬
gebyret, for saa vidt dettes Størrelse maatte være bekendt for
Indleveringsstationen.

17. Naar der i Telegrammer, der ankomme fra Ud¬

landet og ere affattede i det danske Sprog, findes Sammen¬

føjninger af Ord, der stride iuod Sprogbrugen, er Adres¬
saten forpligtet til at betale det ved Telegrammets Indleve¬

ring for lidet erlagte Beløb, beregnet efter dansk Opkrævning.
Naar Adressaten nægter at betale dette Beløb, udleveres

Telegrammet ikke og Afsenderen underrettes herom ved et
Tjenestetelegram.

18 Originale ekstraceuropæiske Telegrammer og de dertil
hørende Aktstykker som tilbageholdes af Telegrafadministra¬
tionerne, opbevares i 12 Maaneder.

19. Tilbagebetaling af Gebyrerne paa Grund af, at
et Telegram er blevet forvansket finder under ingen Om¬

stændigheder Sted, medmindre Telegrammet er kollationeret.
Tilbagebetaling af Gebyrerne i Tilfælde af Forsinkelse

finder Sted, saavel naar Telegrammet kommer senere til
Adressestationen, end Tilfældet havde været, hvis det var
blevet befordret med Posten, som ogsaa, naar Forsinkelsen

overstiger 2 Gange 24 Timer for europæiske og 6 Gange

24 Timer for ekstraceuropæiske Telegrammer.
I den ekstraceuropæiske Korrespondance tilbagebetales

Gebyret for ethvert under Befordringen udeladt Ord.
20. For ekstraceuropæiske Telegrammer er Fristen for

Begæringer om Tilbagebetaling af Gebyrerne 6 Maaneder
fra Indleveringsdagen.

B. Takstbestemmelser.

De ved det internationale Telegrafreglement fastsatte

Gebyrer for Telegrammer, der takseres efter det enropæiske

23. Juni.
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Takstsystem, opkræves her i Landet for Telegrammer, der
befordres ad de direkte Veje, paa følgende Maade:

Takst

Telegrammer til:

——

pr.

Tillægstakst
pr.

Ord.
Telegram.
-—

Belgien

15

30

Bosnien og Herzegovina..

20

50

Bulgarien

20

50

Frankrig:
a) indbefattet Korfika

b) Algier og Tunis

20

50

25

50
50

Gibraltar

30

Grækenland

40

50

Italien

20

50

Kanariske Øer.

70

50

Luxemburg

15

30

Malta

30

50

Montenegro

20

50

Nederlandene

15

30

Norge

10

50

Portugal

30

50

Rumænien

20

Rusland

30

Schweiz
Senegal
Serbien

50

50

15

30

130

50

20

50

Spanien

25

50

Storbritannien og Irland

25

50

Sverrig:
a) Stationerne ved Sundet

5

30

b) andre Stationer

10

30
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—

—

23. Juni.
Takst

Telegrammer til:

Tillægstakst

pr.

pr.

Ord.

Telegram.

—

Tanger (Marokko)

30

Tyskland

8

24

Tyrkiet

40

50

50

Ungarn

15

50

Østerrig

15

50

Tripolis

100

50

For Telegrammer under det enropæiske Takstsystem, der
af Afsenderen forlanges sendte ad andre Veje end de sæd¬

vanlige, saavel som for Telegrammer, der tariferes efter det
ekstracenropæiske Takstsystem, beregnes Gebyrerne for hvert

Ord efter de i det internationale Reglement med tilhørende

Taksttabeller angivne Takster samt ester de i øvrigt til enhver
Tid gældende Takster. Det fremkomne Beløb i Franes om¬

sættes til Kronemønt ved at regne en Franc til 72 Ø. og
ved at afrunde Beløbet opad til det nærmeste med fem dele¬
lige Tal.

Tillæg til midlertidig Organisationsplan for 26. Juni.
Statsbanerne af 5. Maj 1887. (Indenrigsmini= Nr. 108.
steriet.)
Det af Ministeriet under 3. Juni 1889 udfærdigede
Tillæg til midlertidig Organisationsplan for Statsbanerne

af 5. Maj 1887 ophæves fra den 1. Juli d. A. at regne.

Kongl. Resol., hvorved bifaldes, at alle Sager 26. Juni.

vedrørende Farmaceuters Uddannelse udenfor Apo¬
tekerne samt vedrørende de farmaceutiske Eksamina
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Skr. ang. Ligsyn.

——

26. Juni. henlægges fra Justitsministeriet til Ministeriet for

Kirke= og Undervisningsvæsenet.

(Justitsmini¬

steriet.)

30. Juni.

Nr. 196.

Justitsmin. Skr. (til Kirke= og Undervisnings¬

ministeriet) aug. Ligsyns= og Dødsattester for en her

hjemmehørende Afdød, hvis Lig brændes i Udlandet.
I behagelig Skrivelse af 12. ds. har Ministeriet for
Kirke= og Undervisningsvæsenet ved hertil at oversende det

hoslagt tilbagefølgende Andragende, hvori Sognepræsten for

N. N. Menighed forespørger, hvorledes han vil have at for¬

holde sig i Anledning af, at en Urne, indeholdende Asken af
afdøde N. N., som den 9. April d. A. afgik ved Døden her

i Staden, og hvis Lig er brændt i et Krematorium i Gøte¬
borg den 13. s. M., den 18. næstefter i al Stilhed er be¬

gravet i den N. N.“ske Familiebegravelse paa N. N. Kirke¬

gaard, udbedt sig Justisministeriets Betænkning over den
saaledes foreliggende Sag.

Foranlediget heraf skal man tjenstligst melde, at Justits¬
ministeriet med velbemeldte Ministerium maa være enigt i,

at, ligesom det følger af Forskrifterne i Lov om Ligsyn af 2.

Januar 1871, at Liget af en her afdød Person ikke maa
bortsendes her fra Landet, forinden det befalede Ligsyn har

fundet Sted, saaledes paahviler det ogsaa den Præst, til hvem

den afdødes efterladte efter en i Udlandet foregaaet Ligbræn¬
ding henvende sig for at erholde Tilladelse til Askens Ned¬
sættelse paa en herværende Kirkegaard, forinden saadan

Tilladelse meddelesz, at forlange sig forevist Dødsattest eller
Duplikat heraf samt Attest for, at Dødsfaldet er anmeldt for

vedkommende Skifteret heri Landet, samt endvidere at tilføre

Kirkebogen det fornødne om den stedfundne Jordfæstelse af
den afdødes Aske og i paakommende Tilfælde meddele Attest
herom i Form af en Udskrift af Kirkebogen, jfr. med Hensyn

Cirk. ang. 3. Udskrivningskreds.
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til det Tilfælde, at Askens Jordfæstelse finder Sted i et andet 30. Juni.

Sogn end Dødsstedets, velbemeldte Ministerinms Instruktion

af 15. December 1875 § 10 (Nr. 250).*)

Justitsmin. Cirk. (til samtlige Udskrivnings¬ 4.Juli.
chefer m. fl.) ang. Deling af 3. Udskrivningskreds
41. Lægd.
Fra 1. August d. A. bliver 3. Udskrivningskreds' 41.

Lægd (Ringe Sogn) delt i følgende 2 Lægder:
Lægd 41 a, Ringe Sogns sydøstlige Del (Ringe, Brang¬
strup, Lombjerg, Voldstrup, Kjellerup, Boltinggaards Skov).

Lægd 41 b, Ringe Sogns nordvestlige Del (Sødinge
Lammehave, Rynkebygaard, Rynkeby, Bolteskov, Boltinge,
Boltinggaard, Boltinggaards Enemærker).

Justitsmin. Cirk. (til samtlige Udskrivnings¬ 6.

chefer m. fl.) ang. Beregningen af de de Værne¬

*) Den citerede Instruktion er Kirke= og Undervisnings¬

ministeriets Instruktion for Præsterne angaaende, hvad

de have at iagttage til Tilvejebringelse af Dødeligheds¬
statistikens Materiale. § 10 ophæver den Sognepræ¬
sterne ved Kanc. Cirk. af 9. Juni 1838 givne Forskrift
angaaende Indførsel i Sognets Ministerialbog af An¬
meldelserne i de Tilfælde, i hvilke et Lig bortføres

fra det Sted, hvor Dødsfaldet er indtruffet, for at

begraves paa et andet Sogns Kirkegaard, og paalægger

fremtidig Sognepræsterne i det omhandlede Tilfælde
at numerere og medregne Dødsfaldet i det Steds
Ministerialbog, hvor Døden har fundet Sted, medens

der paa den anden Side i det Steds Ministerialbog,
hvor Liget jordes, ikkun skal gøres Vedtedning om, at
den paagældende er stedet til Jorden, men var afgaaet
ved Døden et andet Sted, der opgives, og Dødsfaldet
bliver saaledes ikke at numerere i Ministerialbogen

for det Sogn, hvor Jordfæstelsen finder Sted.

Juli.
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pligtige af Lægdsrullen efter Lov 7. Maj 1870
tilkommende Rejsepenge.
Da Justitsministeriet er blevet opmærksomt paa, at

Bestemmelserne i Lov om Rejsepenge til værnepligtige af
Lægdsrullen af 7. Maj 1870 § 1 om Udbetaling af Dag¬

penge ikke forstaas paa samme Maade af de forskellige

Lægdsforstandere, har man anset det fornødent til Efter¬
retning og fremtidig Iagttagelse i Henhold til Lovens § 3
at fastsætte følgende Regler for Beregningen:

A. Naar Vejen udelukkende tilbagelægges til Fods,

udbetales Dagpenge for 1 Døgn med 66 Øre, saa snart

Vejlængden overstiger 5 Mil, med Tillæg af 66 Øre for

hver 5 Mil, Rejsen yderligere udgør.
B. For saa vidt Vejen tilbagelægges helt eller delvis

med Benyttelse af Jernbane eller til Søs, komme føl¬

gende Regler til Anvendelse med Hensyn til Beregning af
Dagpenge:
a)Dagpenge tilkomme ikke den paagældende, naar han,

med Benyttelse af Jernbaners eller Dampskibes plan¬
mæssige Fart, inden for 12 Timer kan naa Be¬

stemmelsesstedet til det i Indkaldelsesordren angivne

Klokkeslet eller, naar intet Klokkeslet er opgivet,
samt ved Hjemsendelse, kan naa Bestemmelsesstedet

inden Kl. 10 Aften.

b)

Hvor Reglen under a ikke kommer til Anvendelse,
beregnes Dagpengene med 66 Øre for de første 36

Timer efter Afgangen, med 2 Gange 66 Øre, naar
Rejsen medtager over 36 Timer, men ikke over 60
Timer, og saa fremdeles.
c)

Reisetidens Længde bestemmes ved den planmæssige
Farttid, som medgaar til Benyttelse af Jernbaner

eller Dampskibe, med Tillæg af 2 Timer for hver
Mil, der maa tilbagelægges til Fods, for saa vidt
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Vejlængden ikke overstiger 3 Mil, men ellers 21 6. Juli.
Time pr. Mil.
0)

Hvor Rejsen helt eller delvis sker med Sejlfartøj
eller Baad, beregnes den dertil medgaaende Tid

skønsmæssigt. Er i saadant Tilfælde Rejsetiden for¬

længet ud over det foreløbigt beregnede, saavel som

i Tilfælde af Forsinkelse i de planmæssige Farter
eller af Istransport, skal den paagældende for det

Efterkrav, han i den Henseende kan rejse, forsyne
sig med Attest fra Fartøjets Fører eller andre ved¬
kommende.

Bekendtgørelse om Forandring i Tillæg til Ja= 7. Juli¬

riffen for den almindelige Brandforsikring for Land= Nr. 116.
bygninger. (Justitsministeriet.)
I Henhold til Lov af 23. April 1870 § 2 har Justits¬

ministeriet meddelt Samtykke til følgende af Repræsentant¬
skabet for den almindelige Brandforsikring for Landbygninger

vedtagne Forandring i det under 21. Juli 1888 stadfæstede
Tillæg til den under 8. Juli 1885 udfærdigede Tarif for
bemeldte Brandforsikring.

I Præmie af kort Forsikring for Bygninger under Op¬

førelse og de for dem bestemte løse Materialier paa Bygge¬

pladser i Kjøbenhavns Forstæder og Frederiksberg Sogn
erlægges:

2 Øre pr. 100 Kr.,naar Forsikringen tegnes for 1 Maaned,
4—

naar den tegnes for indtil 3 Maaneder,

—

6

6

9

12

—— og

7— for hver Maaned over 12 Maaneder.

Naar en kort Forsikring inden dens Udløb begæres for¬
længet, beregnes Præmien for Tillæget efter, hvad Præmien

1891.
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for det samlede Tidsrum vilde have udgjort, dog aldrig mere
end 2 Øre maanedlig pr. 100 Kr.

Bekendtgørelse om Forandringer i Tariffen for

7. Juli.

Nr. 117. den

almindelige Brandforsikring for Landbygninger.

(Justitsministeriet.)
I Henhold til Lov af 23. April 1870 § 2 har Justits¬

ministeriet meddelt Samtykke til følgende af Repræsentant¬

skabet for den almindelige Brandforsikring for Landbygninger
vedtagne Forandringer i den under 8. Juli 1885 udfærdigede

Tarif for bemeldte Brandforsikring og Tillæg til samme af
8. Juli 1890.

A. I § 4 i Litr. a i Tariffen af 1885 indføres føl¬
gende Ændringer:
1) Under Punkt 1
2. Klasse 2. Risiko 14 Ø. ændres til 18 Ø.

3. Klasse mellem 24 og 30,000 Kr.
1. Risiko Litr. b 8 Ø. ændres til 10 Ø.
2. Risiko

24 —

28 —

3. Klasse over 30,000 Kr.

1. Risiko Litr. b 8 Ø. ændres til 20 Ø.
2. Risiko

40—

52

2) Til Punkt 2 tilføjes:

Bygninger af 3. Kl. 1. Risiko Litr. b i Handels¬
pladserne erlægge 10 Ø. pr. 100 Kr.

B. Det til Repræsentantskabets Beslutning af 1890,
stadfæstet af Justitsministeriet den 8. Juli s. A., om, at
Punkt 4 i § 4 a udgaar, og at Ordene „eller Sammen¬

bygning med“ i § 5 a udgaa, knyttede Forbehold „at de

heraf følgende Forhøjelser i Kontingentet ikke bringes til
Anvendelse paa Ejendomme, der i Henhold til de hidtil gæl¬
dende Regler have Jerholdt KKontingent=Nedsættelse, førend

Forsikringsforholdet undergaar Forandring“, ophæves.

Skr. ang. Tiendecjerens Kirkeskat.
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D. En Revision af Tariffen skal finde Sted inden I.
April 1895.

E. Den Kirkerne samt Bygninger i Kjøbenhavns For¬
stæder og Frederiksberg Sogn midlertidig indrømmede Fri¬

tagelse for at bidrage til en Ekstraopkrævning til Supplering
af Reservefonden forlænges indtil 1. April 1895.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. (til Biskop¬ 10. Juli.
pen over Viborg Stift) ang. Kirketiendeejerens Ret
til lukket Kirkestol i Kirken.
at man maa være enig med Deres

Højærværdighed i, at der i Henhold til § 7 i Synsloven

af 19. Februar 1861 maa tilkomme Kirketiendeejeren Ret
til at have en aflukket Stol i Kirken — i hvilken Hen¬

seende Ministeriet skal henvise til, hvad der med Hensyn til
Præstens Stol er udtalt i en Viborg Landsoverrets Dom
af 4. Juni 1888 (U. f. R. 1888 pag. 867) —, og at det
navnlig i saa Henseende maa være uden Betydning, om

Kirketiendeejeren bor i Sognet eller, som i nærværende

Tilfælde, er bosiddende i mange Miles Afstand fra Kirken.
Ministeriet maa dernæst ogsaa være enigt med Dem i, at
en saadan Stol efter Henvendelse fra Tiendeejeren bør an¬
vises denne af Synet, og at derfor vedkommende Kirke¬

tiendeejer formelt har været uberettiget til paa egen Haand
at udvælge sig den i Andragendet nævnte Stol; men da

han ved Valget af denne synes at være gaaet frem med al

mulig Beskedenhed, finder Ministeriet under Forudsætning

af, at den af ham valgte Stol ikke tidligere har været
eller af Synet nu maatte være bestemt til andet Brug,
som derved vilde hindres, ikke, at der er tilstrækkelig An¬

ledning for Synet til, saafremt en mindelig Overenskomst ikke

kan opnaas, at gøre nogen Udsættelse angaaende Fjærnelsen af

1891.
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Lukket paa den af Tiendeejeren valgte Stol og Ordningen
af den ovennævnte Stol paa Kvindesiden til Brug
for ham.

10. Juli.

Nr. 118.

Kundgørelse ang. Stadfæstelse paa reviderede

Statutter for Kreditforeningen af Landejendomsbe¬
siddere i Nørrejylland. (Indenrigsministeriet.)
I. Almindelige Bestemmelser.
1. Foreningen, der er begyndt og har virket siden 11.

December Termin 1851, har til Formaal at skaffe sine In¬
4

teressenter Laan mod Sitkerhed i de dem tilhørende Land¬
ejendomme i Nørrejylland og at give dem Adgang til ved
mindre Afbetalinger at afdrage denne Gæld.
Som Følge heraf kunne kun Ejere af Landejendomme,

som ere beliggende i Nørrejylland med dertil hørende Øer,
optages som Interessenter i Foreningen.
2. Der tilstaas kun Laan i Ejendomme, der anvendes

til Agerbrug og Kvægavl.

De med en saadan Ejendom forbundne Indtægter af
Arvefæsteafgifter, faste Refusioner o. desl. saavel som af

Fæstegods og Tiender anses som hidrørende fra Agerbrug.

Er der med en Landejendom forbundet Indtægter af

anden Beskaffenhed, saasom af Skovbrug eller Tørvemoser,

eller en særlig Industri, saasom Teglværk og Kornmøllebrug,
eller der findes Bygninger derpaa, som ikke behøves til Jor¬
dernes Drift, men dog antages til enhver Tid at kunne bort¬

lejes, kan Indtægten heraf ikke beregnes som fast Indtægt
for Ejendommen, men vel tages i Vetragtning som en af
Konjunkturerne afhængig Omstændighed, der kan give Ejendom¬

men forøget Salgsværdi; dog maa Tillægget herfor ingen Sinde

beregnes til mere end til en Tredjedel af den Værdi, hvortil
Ejendommen i det hele ansættes, og altsaa ikke udgøre mere
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end Halvdelen af, hvad Ejendommen, som Landejendom alene

betragtet, vurderes til.

3. Der kan ikke tilstaas højere Laan af Foreningen end

tre Femtedele af det Beløb, hvortil den vedkommende Ejen¬

dom, der tilbydes i Pant, i Overensstemmelse med Statut¬
terne vurderes.

Der tilstaas i Reglen kun Laan mod 1ste Prioritets
Panteret; dog kan der ogsaa gives Laan i Ejendomme, paa

hvilke der hæfter Kapitaler, der ere uopsigelige fra Kreditors
Side, eller aarlige Afgifter, der paa samme Maade ere uop¬
sigelige; men i saa Tilfælde maa det af Foreningen tilstaaede

Laan ikke udgøre et større Beløb end, at det i Forening med

den forud prioriterede Hæftelses Kapitalbeløb ikke overstiger
tre Femtedele af Ejendommens Vurderingssum.
Laan mod 2. Prioritets Panteret kan undtagelsesvis
tilstaas, naar den i Ejendommen indestaaende 1ste Prioritet

er Midler, der høre under offentlig Bestyrelse, eller naar

første Prioritetshaver forsyner sin Forskrivning med Paateg¬
ning om, at hans Pantefordring, selv i Tilfælde af Ejerskifte

er nopsigelig i 10 Aar, og denne Paategning derhos ting¬
læses. I disse Tilfælde maa dog det af Foreningen tilstaaede

Laan i Forening med det forud prioriterede Kapitalbeløb ikke
overstige to Femtedele af Ejendommens Vurderingssum.
Ved enhver Ejendoms Pantsætning gives tillige Pant i
Ejendommens Bygninger med mur= og nagelfaste Apper¬

tinentier (herunder indbefattet Kakkelovne, Komfurer og ind¬
murede Kedler) og øvrigt Tilbehør, dens Besætning og In¬

ventarium (herunder Driftsmateriel og Landbrugsmaskiner),

samt Gødning og Afgrøde i Straa, Hø og utærsket Sæd,
saa og i Bygningernes og de pantsatte Ejendeles Assurance¬
summer.

4. Interessenternes Indtrædelse i Foreningen saavel

som Foreningens Udstedelse af Kasseobligationer sker i Serier
eller Afdelinger. Naar en Serie eller Afdeling er sluttet,
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kan der af samme hverken tilstaas nye Laan eller af For¬

eningen udstedes nye Kasseobligationer.
5. Foreningens 4 første Serier ere sluttede.

Den løbende 5. Serie og de følgende Serier skulle
sluttes med den tyvende Halvaarstermin, efter at Serien er
begyndt, saafremt denne da har Interessenter for mindst 10
Millioner Kroner, men ellers med den Termin, hvori dette

Beløb er naaet; (jfr. dog § 8).

5. Serie omfatter en Underafdeling, hvori den aarlige
Rente er ⅓ pCt. mindre end i Hovedafdelingen.

6. I alle til Foreningen udstedte Panteobligationer og
i de af Foreningen selv udstedte Panteobligationer, 1. Series

undtagne, skal det udtrykkelig anføres, til hvilken Serie de
henhøre, ligesom ogsaa de med Kasseobligationerne følgende
Renteanvisninger herom skulle have en tydelig Betegnelse.

Obligationer og Renteanvisninger af den i forrige Paragraf

omtalte Underafdeling i 5. Serie skulle desuden tydelig be¬
tegnes som saadanne ved, at der under Seriebetegnelsen sættes

„31 pCt.

De Kasseobligationer, der ikke have nogen Betegnelse af
Serie, henhøre alle til 1. Serie.

7. Interessenterne i hver Serie hæfte solidarisk (een
for alle og alle for een) for de af Foreningen udstedte Kasse¬

obligationer af den Serie, hvortil de høre, og i øvrigt for
alle af Serien særligt overtagne Forpligtelser, med de af dem
til Foreningen pantsatte Ejendommes fulde Vurderingssum,

saafremt de have erholdt tre Femtedele af denne til Laans,
og i samme Forhold til det laante Beløb, naar dette har ud¬

gjort et mindre Beløb af Vurderingssummen. De kunne

først udtræde af Foreningen, naar de ganske have afgjort
deres Gæld til denne, overensstemmende med de i det føl¬

gende foreskrevne Bestemmelser.

Interessenterne i 5. Series 1. og 2. Afdeling ere ind¬
byrdes solidarisk ansvarlige.
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Naar en Serie er fluttet, vedbliver det solidariske An¬ 10. Juli.
svar mellem denne og den efterfølgende Serie, indtil den nye

Serie har Interessenter for 2 Millioner Kroner, hvorefter
det ganske ophører.

8. Forinden en løbende Serie sluttes, kan det af Re¬

præsentantskabet med Indenrigsministeriets Billigelse vedtages
at forlænge Serien ud over den 20. Halvaarstermin; men
inden Forlængelsen vedtages, skal det tages under Overvejelse,

om der maatte findes Anledning til samtidig at danne Under¬

afdelinger i samme Serie med begrænset subsidiær Solidaritet
mellem Afdelingerne indbyrdes, men med samtlige Afdelingers
fulde Solidaritet lige over for Ejerne af Kasseobligationerne.

9. Bliver en Series Slutning i Medhold af foregaa¬
ende Paragraf eller § 5 udsat over den 20. Halvaarstermin,

skal saadant indberettes til Indenrigsministeriet og kundgøres
saavel i den til offentlige Kundgørelser for hele Landet auto¬
riserede Avis som i de 4 jydske Stiftstidender inden Udløbet

af 3 Maaneder efter den 20. Halvaarstermins Begyndelse.
Lignende Indberetning og Kundgørelse skal ogsaa finde

Sted, hver Gang en Serie er sluttet, senest inden 3 Maa¬

neder efter Udløbet af den Termin, hvormed Serien er sluttet.

10. Saafremt Foreningen lider Tab hos nogen In¬
teressent, bliver dette, for saa vidt det ikke kan dækkes af

den vedkommende Series RReservefond, at fordele paa de

øvrige Interessenter i den paagældende Serie i det Forhold,

hvori de ere lodtagne i Foreningen inden for Grænserne af
den dem efter disse Statutter (§ 7) paahvilende solidariske
Forpligtelse, (jfr. dog § 39).

II. Optagelse af Laan.

II. Den, der ønsker at indtræde som Interessent i
Foreningen, maa herom til Direktionen indgive en skriftlig
Begæring, ledsaget af de fornødne Bevisligheder. Til saa¬
danne Begæringer skal der fra Foreningens Kontor uden

Betaling udleveres Blanketter, og disse skulle tillige indeholde
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har at indsende, saasom:
Skøde eller andet Adkomstdokument, i Original eller

Genpart.

Pantebog=Attest.

Amtstueattest eller anden antoriseret Oplysning om Ejen¬
dommens Skyldsætning.
Attest om Bygningernes og det under Pantet indbefattede

Løsøres Forsikringssummer.

Antoriseret Kort og Arealberegning. (Kort over det en
større Landejendom tilliggende Bøndergods behøves

dog ikke, naar tilstrækkelig Oplysning om denne Del
af Ejendommen paa anden Maade kan tilvejebringes).

Forpagtnings= og Lejekontrakter i Original eller Genpart;

for Bøndergodsers Vedkommende Afskrift af Jorde¬
bogen.

Enhver Laansøger har derhos ved Laanebegæringens

Indgivelse for Ejendommens Vurdering til Foreningens
Administrationsfond at indbetale et saadant Beløb, som af
Repræsentantskabet og Direktionen til enhver Tid bestemmes.
Dersom Begæringen gaar nd paa Forandringer i ældre Laan,

har vedkommende, naar ny Vurdering efter de i §§ 28, 29
og 32 anførte Regler ikke fordres, til Administrationsfonden

at erlægge ⅓ af det Beløb, som skulde have været erlagt,
hvis Vurdering var bleven afholdt. Hvor særlige Vurderings¬
mænd benyttes (§ 12), er vedkommende Laansøger pligtig at
udrede de hermed forbundne Udgifter.

12. Saa snart Laanebegæringen er indkommen til Di¬

rektionen, og denne har forvisset sig om, at alle fornødne

Oplysninger ere til Stede, eller disse i Mangel heraf paa

Direktionens Opfordring af Laansøgeren ere tilvejebragte,

foranlediger Direktionen Vurdering afholdt over Ejendommen
og afsender de modtagne Dokumenter og Oplysninger til de
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udnævnte Vurderingsmænd, som derefter ere pligtige at ud¬10.

føre Forretningen snarest muligt og senest inden 14 Dage,

Enhver Vurderingsforretning udføres af 2 af Direktionen
blandt Foreningens faste Vurderingsmænd valgte Mænd; dog

kan Direktionen, hvor særlige Forhold maatte gøre det hen¬
sigtsmæssigt, udnævne enten flere Vurderingsmænd eller

Mænd i eller uden for Foreningen med særlig Sagkundskab
til at udføre Vurderingen.
Den vedkommende Ejer er pligtig at meddele Vurderings¬

mændene de yderligere Oplysninger, Ejendommen vedrørende,
som disse maatte forlange.

Forretningerue maa i Reglen ikkun foretages i Tids¬
rummet fra 1. April til 1. November. Undtagelse herfra
tilstedes, naar Vurderingsmændene udtrykkelig i Forretningen
erklære, at Aarstiden ikke har været til Hinder for omhygge¬

ligt at undersøge og bedømme Jordsmonnets — saavel Over¬
fladens som Underlagets —Beskaffenhed.
13. EjendommensVurdering foretages overensstem¬
mende med de Regler, som til enhver Tid ere fastsatte for

Vurderinger til Laan af offentlige eller umyndiges Midler og
i øvrigt efter den af Direktionen for Foreningens Vurderings¬

mænd affattede og af Indenrigsministeriet billigede Instruks,
som Burderingsmændene nøje have at følge ved Forretningens
Udførelse.

14. Naar Vurderingsforretningen er afholdt, have

Vurderingsmændene at indsende Beskrivelse deraf tillige med

de ved Forretningen benyttede Dokumenter til Direktionen.
De bør derhos meddele Laansøgeren Underretning om Bur¬
deringsbeløbet.

15. Naar Direktionen har modtaget Beskrivelse af den

afholdte Vurderingsforretning og ved Gennemsynet af denne

ikke var fundet Anledning til at affordre Vurderingsmændene
nærmere Forklaring eller Oplysning, bestemmer Direktionen

i Forening med Repræsentanten for den Kreds, hvori Ejen¬
Trettende Hæfte.

10
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dommen er beliggende, for hvor stort et Beløb vedkommende
kan antages som Interessent i Foreningen, og meddeler Laan¬

søgeren Underretning herom.

16. Naar Laanet er bevilget og Laansøgeren erklærer
at ville modtage samme, tilstiller Direktionen ham den Ob¬

ligation, som bliver at udstede til Foreningen, til videre for¬
nøden Berigtigelse efter Direktionens Bestemmelse.
Ægtheden af Debitors Underskrift og Dateringens Rig¬
tighed bliver at attestere enten af Notarius publicus eller
af 2 Vitterlighedsvidner, hvoraf den ene skal være Repræsen¬

tant, Vurderingsmand eller Sagfører for Foreningen.
Naar Obligationen derefter i tinglæst og berigtiget Stand

jndsendes til Foreningens Kontor tillige med det Bidrag af
2½ pCt. af Laanets paalydende Beløb, som enhver indtræ¬
dende Interessent har at indskyde til Reservefonden (8 34 4),

og Obligationen i øvrigt af Direktionen findes i behørig

Orden, udbetales Laanets Beløb til Laansøgeren eller den,
som han dertil bemyndiger.

Bekostningen ved Laanesagens fuldstændige Berigtigelse,
ogsaa hvor denne sker ved Foreningens Foranstaltning, af¬
holdes af Laansøgeren.

17. Der tilstaas ikke af Foreningen Laan for en mindre
Sum end 1,200 Kr. og kun Laan, som udgøre fulde Hun¬
dreder Kroner.

Enhver, der erholder Laan, er pligtig at modtage det i
de af Foreningen udstedte Gældsforskrivninger (Kasseobliga¬
tioner) efter disses paalydende Beløb; men det er overladt

Foreningen at udbetale Laanet med rede Penge (§ 58). En¬

hver Laantager, som erholder Laanet udbetalt med Obliga¬

tioner kan fordre disse udstedte enten paa Navn eller paa
Ihændehaveren. Naar en Laantager ønsker det, er Direktionen

pligtig at besørge Obligationerne omsatte for ham til rede
Penge, uden Godtgørelse, men selvfølgelig mod Erstatning

af de med Omsætningen forbundne Omkostninger.
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Rettigheder.

18. Enhver Interessent maa ved den Panteobligation,
han udsteder til Foreningen, forpligte sig til at underkaste
sig disse Statutters Bestemmelser og de Forandringer i eller

Tillæg til samme, som paa statutmæssig Maade maatte blive
vedtagne, samt endvidere forbinde sig til at taale, at Direk¬

tionen i Medhold af Statutterne og særlig § 23 uden fore¬

gaaende Forligsmægling, Rettergang eller Dom ved Fogeden

gør Udlæg i Pantet eller en Del deraf og lader samme
bortsælge ved offentlig Auktion eller i fornødent Fald udlægge

Foreningen til Ejendom, uden at det begærte Udlæg eller
den derefter berammede Auktion skal kunne stanses eller

underkendes ved nogen Paaankning til højere Ret, naar Auk¬

tionen er afholdt i Overensstemmelse med Lovgivningens

almindelige Regler for Tvangsauktioner. Dog staar det ved¬

kommende Interessent frit for, hvis han anser sig forurettet,
at anlægge Regressøgsmaal til at erholde fuld Erstatning af
Foreningen.

19. Interessenterne ere forpligtede til at tilstede Direk¬

tionen, Repræsentanterne eller dem, som af Direktionen dertil

bemyndiges, Adgang til paa enhver Tid at undersøge de
pantsatte Ejendommes Tilstand, saavel som at meddele de

Oplysninger, som i saa Henseende maatte forlanges.
Ligeledes bør enhver Interessent, naar saadant fordres,

tilstille Direktionen tilstrækkeligt Bevis for, at ingen Restance
i nogen Henseende paahviler Ejendommen for det sidst for¬

løbne Aar, og for, at saavel Bygninger som Besætning og
Inventarium ere forsikrede mad Ildsvaade.

20. Enhver Interessent er, indtil hans Gæld til For¬

eningen er afgjort, pligtig aarligt at forrente og afdrage

denne med det Beløb, som bestemmes ved enhver Series eller

Afdelings Oprettelse, samt endvidere at erlægge de til enhver
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Tid fastsatte Bidrag til Foreningens Rejervefond og Admini¬
strationsfond.

Interessenterne i 1. Serie og i 5. Series 1. Afdeling

svare en aarlig Ydelse af 4½ pCt. af Laanets oprindelige

Beløb, hvoraf ⅓o pCt. tillægges Foreningens fælles Admini¬
strationsfond; af de tilbageblivende 4' pCt. ere 4 pCt.
Rente af den til enhver Tid skyldige Restgæld, og det øvrige

afskrives som Afdrag paa Gælden.
Interessenterne i 2., 3. og 4. Serie samt 5. Series 2.

Afdeling svare aarligt 4pCt. af Laanets oprindelige Beløb,
hvoraf ⅓o pCt. tilfalder Foreningens fælles Administrations¬

fond; af de tilbageblivende 38½0 pCt. ere 31½ pCt. Rente
af den til enhver Tid skyldige Kapital, og det øvrige afskrives
som Afdrag paa Gælden.

Disse Ydelser betales med Halvdelen i hver 11. Juni
og 11. December Termin.
I de 3 første Serier forudbetale Interessenterne deres

halvaarlige Ydelser, i de øvrige Serier betale de dem for det
forløbne Halvaar.

Den ved Laanets Stiftelse fastsatte aarlige Forrentning
og Afbetaling kan ingen Sinde forhøjes uden den paagæl¬
dende Interessents Samtykke, men vel nedsættes, naar dette

kan ske, uden at Foreningen derved sættes ud af Stand til
at opfylde de den paahvilende Forpligtelser.
Det bestemmes i øvrigt altid, førend en ny Serie eller

Afdeling begynder, af Repræsentantskabet og Direktionen med
Indenrigsmininisteriets Samtykke, hvorledes de til denne

Serie eller Afdeling hørende Obligationer skulle forrentes og
afdrages.

21. Fremdeles er enhver Interessent forpligtet til,
inden for Grænserne af den ham paahvilende solidariske For¬

pligtelse (§7), at erlægge de ekstraordinære Ydelser, der ved

Repræsentantskabets Beslutning maatte vedtages til at dække
de Tab, som den Serie, hvortil han hører, maatte lide, for

1891.
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saa vidt disse Tab ikke kunne afholdes af Seriens Reserve¬ 10.

fond (jfr. dog § 39, 2. Led) samt at indbetale de paalignede

Bidrag til Foreningens Kasse, efter herom af Direktionen

udstedt offentlig Kundgørelse, i den 3 Maaneder derefter

nærmest følgende 11. Juni eller 11. December Termin.
22. Alle de Betalinger, som Interessenterne have at

præstere i rede Penge til Foreningen, skulle erlægges med

Landets Penge paa Foreningens Kontor eller paa det andet
Sted i Jylland, som Direktionen nærmere maatte opgive.

23. De af Foreningen tilstaaede Laan ere nopsigelige
fra Foreningens Side, saa længe vedkommende Debitor i
enhver Henseende nøjagtig opfylder de indgaaede Forpligtelser,
men forfalde straks til Udbetaling,

a) naar de Debitor efter Statutterne paahvilende Ydelser

til Foreningen ikke promte erlægges, og navnlig, naar

de halvaarlige Bidrag ikke ere indbetalte i Foreningens
Kasse inden Terminsmaanedens Udløb. Udebliver

Betalingen ud over denne Tid, tilsvares derhos, regnet
fra den 11. i Terminsmaaneden, 5 pCt. p. A. i Ren¬
tesrente af Beløbet, mindst for 1 Maaned;

b)

naar det stillede Pant eller Dele deraf, saasom Byg¬

ninger, Besætning eller Inventarium væsentlig for¬
ringes, eller Jordernes rettidige, forsvarlige og hen¬
sigtsmæssige Drift forsømmes, eller Gødning eller det
for Ejendommens Behov fornødne Foder, Føde= og

Sædekorn bortføres fra Ejendommen, og denne ved

Skøn af 2 af Foreningens Vurderingsmænd — hvilket
Skøn kan foregaa uden Tilvarsling til vedkommende
Interessent — paa Grund af saadan Forringelse ikke

længere findes at afgive statutmæssig Sikkerhed for
Laanet:
c) naar de pantsatte Bygninger og Løsøregenstande ikke

altid holdes assurerede mod Ildsvaade til deres Værdi;
107
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0) naar Pantet paadrages Restancer af Skatter og offent¬

lige Afgifter, Tiende eller andre Præstationer og Be¬
hæftelser, som ere prioriterede forud for Foreningens
Fordring, medmindre det forfaldne Beløb deponeres
og paaløbne Omkostninger betales;
e)

naar de i Statutternes § 30 omhandlede Afløsnings¬
kapitaler ikke af Ejeren indbetales;

*)

naar Pantet eller en Del deraf gaar over til ny Ejer,
være sig ved hvilken som helst Adkomst, ogsaa Købe¬

kontrakt, og Anmeldelse herom ikke er afgiven til Di¬
rektionen inden 6 Maaneder efter Adkomstdokumentets
Oprettelse;

3)

naar en ny Ejer, som har erholdt Tilladelse til at

indtræde i tidligere Ejers Gældsforhold til Foreningen,
ikke inden Udløbet af den af Direktionen fastsatte Frist

i behørig tinglæst Stand indsender den nye Pante¬
obligation, han vil have at udstede til Foreningen,
eller han undlader at betale de af Laanesagens Be¬

rigtigelse flydende Udgifter;
h)

naar fordrede Afdrag paa Kapitalen ved Relaksation,
Ejerskifte og deslige ikke erlægges inden den af Direk¬
tionen fastsatte Frist;

i) naar ifaldne Bøder ikke paa Anfordring erlægges.

I disse Tilfælde, hvert for sig, er Kreditforeningen be¬
rettiget til at anse den skyldige Kapital og øvrige statutmæs¬

sige Bidrag samt skadesløse Omkostninger forfaldne til Ud¬

betaling, og til straks at skride til Udlæg og Realisation af
det stillede Pant i Henhold til den udstedte Forskrivning.

Anvendes Bestemmelserne under f., g. og h. ikke over for

Debitor, men Ordningen af Forholdet til Foreningen med
Direktionens Samtykke sker efter de fastsatte Fristers Udløb,

er Direktionen berettiget til at afkræve Debitor en Bøde af

pCt. af Hovedstolens Beløb, hvilken Bøde tilfalder ved¬
kommende Series Reservefond. De herefter ifaldne Bøder
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kan Direktionen dog eftergive, naar særlige Omstændigheder 10. Juli.
maatte tale derfor.

24. For enhver Interessent holdes i Foreningens Bøger

en særlig Konto, hvorpaa opføres alt, hvad han skylder til
Foreningen, og hvad deraf er indbetalt, og som altid skal
udvise saavel hans Andel i Reservefonden som hans Mellem¬
værende med Foreningen i det hele. Enhver Interessent kan

til enhver Tid erholde Udskrift af den for ham førte Konto
uden Betaling.

25. Enhver Interessent kan frigøre sig for sine For¬

pligtelser til Foreningen og udtræde deraf, naar han i en
11. Juni eller 11. December Termin indbetaler den skyldige

Kapital saavel som alle ham efter disse Statutter paahvilende

Ydelser (jfr. § 20, 21 og 80). Dette kan ske uden fore¬
gaaende Varsel, naar Betalingen erlægges med de af For¬

eningen udstedte, ikke udtrukne Kasseobligationer, men disse
maa altid være af den Serie og Afdeling, hvortil Laanet

hører. De modtages til deres paalydende Værdi, men hvad

der af Restgælden er over fulde Hundrede Kroner, betales
kontant.

Tilsigtes Betalingen derimod erlagt i rede Peuge, kan
Foreningen fordre 7 Maaneders Opsigelse, for saa vidt Laanet
er af 1. Serie, og ellers 4 Maaneders Opsigelse.

26. Paa samme Maade, som i forrige Paragraf er
bestemt, kan enhver Interessent ogsaa gøre større eller mindre

Afdrag paa sin Gæld ud over de ordinære halvaarlige Afdrag,
dog ikke med mindre Summer end 100 Kr. ad Gangen og kun
i fulde Hundreder af Kroner.

Ved alle saadanne frivillig erlagte etstraordinære Afdrag

erholder vedkommende Interessent ingen Nedsættelse i sine

halvaarlige Ydelser, der fremdeles betales i Forhold til Laa¬
nets oprindelige Beløb medmindre Gælden nedbringes med
en Fjerdedel.
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Det skal i øvrigt altid iagttages, at den statutmæssige
halvaarlige Amortisation ikke= paa Grund af Afdraget for¬
længes.

27. Naar en Interessent ganske udtræder af Foreningen
ved Indbetaling af sin Gæld efter § 25, saavel som naar

der ellers er Spørgsmaal om Opgørelse af hans Mellem¬
værende med Foreningen, foregaar saadan Opgørelse i Hen¬

hold til den for ham førte Konto i Bøgerne (§ 24), men
der kan ikke meddeles ham Kvittering for det ham paahvilende

solidariske Ansvar førend Aarsregnskabet har været afgivet
til Indenrigsministeriet, og dette intet derved har fundet at
erindre, medmindre der haves saadan Sikkerhed for Fyldest¬

gørelsen af det solidariske Ansvar, som Indenrigsministeriet
har fundet tilstrækkelig.

28. Naar en Interessent ønsker at frigøre en Del af
den af ham pautsatte Ejendom for Hæftelsen til Foreningen,

kan saadant tilstedes, enten imod, at han indbetaler en for¬

holdsmæssig Del af sin Gæld til Foreningen eller, saafremt
den Del af Ejendommen, der søges frigjort, overgaar til en
ny Ejer, derved, at denne indtræder som Interessent for en
Del af Gælden, dog ej under 1,200 Kr. — Herved maa

stedse iagttages, at det Tidsrum, inden for hvilket det oprin¬
delige Laan vilde være amortiseret, ikke paa Grund af Laa¬
nets Deling forlænges.

I Tilfælde af, at den til Pant stillede Ejendom sælges,

hvad enten saadant sker ved frivilligt eller tvungent Salg,
selv om dette sidste er sket ved Foreningens Foranstaltning,
kan Køberen indtræde ganske i Sælgerens Forhold til For¬

eningen, mod ny Obligations Udstedelse, dog at den pant¬
satte Ejendom, om saadant af Direktionen forlanges, under¬
gives ny Vurdering og derved befindes at yde statutmæssig

Sikkerhed, og der i øvrigt intet findes at erindre imod Kø¬
berens Optagelse i Foreningen.
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Under det i § 23 nævnte Ansvar bør i øvrigt, saa snart 10.
nogen til Foreningen pantsat Ejendom eller nogen Del af
samme ved Købekontrakt eller andet Dokument overdrages til

ny Ejer, inden 6 Maaneder efter Dokumentets Oprettelse
herom gøres Anmeldelse til Direktionen. Samme Ansvar

paahviler ligeledes den vedkommende nye Ejer af Pantet
naar han efter meddelt Tilladelse til at indtræde i den tid¬

ligere Ejers Gældsforhold til Foreningen, ikke inden Udløbet

af den ham af Direktionen foreskrevne Frist i behørig ting¬

læst Stand indsender den nye Panteobligation, hvortil Kon¬
cept af Foreningen er ham tilsendt.

29. Naar et Laan ønskes forøget, maa dermed forholdes
som ved et nyt Laans Meddelelse, dog at ny Vurdering af

Eiendommen ikke er fornøden, medmindre dette forlangesaf
Direktionen (jfr. § 11).

30. Naar de til en Ejendom hørende Indtægter og
Naturalydelser blive afløste mod et Kapitalvederlag, er For¬
eningen berettiget til at fordre sig Afløsningskapitalen ud¬

betalt, for saa vidt denne udgør over 4 pCt. af Foreningens

Tilgodehavende, til Afdrag herpaa.
31. I første Serie kan enhver Interessent, der enten

i 10 Aar har været Medlem af Serien eller har afbetalt en

Fjerdedel af sin Gæld, erholde denne omskreven til dens til¬
bageværende Størrelse, dog kun i fulde Hundrede Kroner.

Naar dette er sket, beregnes Forrentningen og de øvrige halv¬
aarlige Ydelser kun af den Sum, hvortil Gælden er om¬
skreven, og den paagældende betragtes da som ny Interessent
med denne Sum i samme Serie.

I de øvrige sluttede Serier kan ingen saadan Omskriv¬
ning foregaa.

I den løbende Serie derimod vil enhver Interessent,

naar han enten i 10 Aar har været Interessent i Serien

eller en Afdeling af denne eller har afbetalt en Fjerdedel af
sin Gæld ved statutmæssig aarlig Amortisation, kunne fordre
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denne omskreven til dens tilbageværende Størrelse, dog kun

i fulde Hundreder Kroner, saa længe Serien ikke er sluttet.
32. Dersom en Interessent i en sluttet Serie, for at

faa sin Gælds Hovedstol nedskreven med det Beløb, han ved
sine statutmæssige halvaarlige Ydelser efterhaanden har afbetalt,

og derved opnaa Lettelse i sine halvaarlige Ydelser, eller af andre
Grunde ønsker Restbeløbet af sin Gæld overført til den løbende
Serie, kan dette ske derved, at han indfrier sin Gæld til den

Serie, af hvilken han er Medlem (§ 25, jfr. § 38), hvorefter
hans Panteobligation til Foreningen forsynes med Paategning
om, at han for Restgælden, afrundet til fulde Hundreder Kroner,

indtræder som Interessent i den løbende Serie med For¬

pligtelse til af den saaledes afrundede Restgæld som Hovedstol
for Fremtiden at svare de statutmæssige Ydelser til den nye

Serie eller til den af dens Afdelinger, hvori han har begært
at indtræde.

Saadan Overførelse kan dog ikke ske for mindre Hoved¬

stol end 1,200 Kr., og er altid betinget af, at det stillede Pant

yder statutmæssig Sikkerhed, hvilket Direktionen kan fordre

godtgjort ved ny Vurderingsforretning.
De med Overførelsen forbundne Omkostninger udredes

af vedkommende Interessent, der ligeledes for den overførte

Sum maa indbetale det sædvanlige Indskud af 21 pCt. til
den nye Series Reservefond.

Naar den løbende Serie har flere Afdelinger, kan Over¬

førelse efter de i nærværende Paragraf indeholdte Regler
ogsaa foregaa fra den ene Afdeling til den anden.

IV. Foreningens Fonds og Obligationer.

33. Til Inddragning (Amortisation) af Foreningens
Kasseobligationer af hvilke der ingen Sinde maa være et

større Beløb i Omløb for hver Serie eller Afdeling, end det

Beløb, som vedkommende Serie eller Afdeling ejer i Pante¬
obligationer fra dens Interessenter og derpaa erlagte kontante
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Afdrag. skal der for hver Serie i hver 1I1. Jnni og 11. De¬ 10. Juli
cember Termin anvendes:

a)

det halvaarlige Beløb, som Interessenterne have at

h)

den af udtraadte Interessenter erlagte Tilbagebetaling

afbetale paa deres Gæld (§ 20);

saavel som de ekstraordinære Afdrag, der af Interes¬

senterne erlægges (§§ 25 og 26:;
hvad der af en Series Reservefond eller af Admini¬

c)

strationsfonden eller af en Series Interessenter ifølge
ekstraordinær Paaligning tilskydes for at dække lidte
Tab.

34.

Enhver Serie har sin særskilte Reservefond; for

de 2 Afdelinger hvoraf 5. Serie bestaar, er Reservefonden
fælles.

Enhver Series Reservefond dannes af dens Beholdning
og har følgende Indtægter:

a) det Bidrag, indtrædende Interessenter have at indskyde
til Reservefonden, og som ndgør 2'se pCt. af Beløbet
af deres Laan;
b)

Renteu af resterende Ydelser (§ 23 a);

c) Renteindtægten af Fondens Beholdning og for de 3
første Seriers Vedkommende af de af Interessenterne
forudbetalte Halvaarsydelser;

i)

Rentebesparelsen ved, at der maatte blive amortiseret

et større Beløb af Seriens Kasseobligationer, end
Interessenterne have afdraget paa deres Gæld;
c)

Gevinst ved Realisation af overtagne Panter og ved,
at nogen til Serien hørende Kasseobligation eller

Renteanvisning maatte forkomme uden at blive erstattet

af Foreningen;

1)

hjemfaldne Kapital= og Rentebeløb, der ikke ere hævede

inden 20 Aar efter Forfaldstid (§ 47);
2) Bøder i Anledning af Ejerskifte (§ 23).
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35. Af hver Series særlige Reservefond afholdes de

Tab, der maatte lides ved Realisationen af noget til den
paagældende Serie hørende Pant, herunder indbefattet de
Omkostninger, der maatte foranlediges ved, at Foreningen
lader et Pant realisere.

Saafremt Administrationsfonden er utilstrækkelig til at

afholde de den paahvilende Udgifter, skal der endvidere, til
Dækning heraf, af hver Series Reservefond ydes aarligt Til¬
skud. Dette Tilskud beregnes procentvis efter det Beløb, hvor¬

for enhver Serie har Interessenter, saaledes, at den halve

Del af et Aars Tilskud ved Regnskabsaarets Slutning til¬
svares af hvert af de særlige Reservefonds efter det Beløb,

hvorfor den enkelte Serie har Interessenter ved Regnskabs¬
aarets Begyndelse, og den anden Halvdel af det Beløb, hvor¬

for Serien har Interessenter i Regnskabsaarets første Termin.
36. Da Reservefondenes væsenligste Formaal er at
sikre den prompte Erlæggelse af alle Foreningen paahvilende

Udbetalinger, maa Fondens Beholdning i den enkelte Serie

ikke gives nogen anden Anvendelse end i foregaaende Para¬

graf bestemt, førend den er stegen til 5 pCt. af de Serien
paahvilende Kasseobligationer, og navnlig ikke anvendes til

Lettelse af Interessenternes ordinære halvaarlige Ydelser eller
afskrives paa deres Laan.

Men naar en Series Reservefond overstiger 5 pCt. af
Seriens Obligationsgæld, kunne Repræsentantskabet og Di¬

rektionen med Indenrigsministeriets Samtykke tage Bestem¬
melse om, hvorledes det overskydende Beløb skal komme Se¬
riens Interessenter til gode.

37. Naar Foreningen til Ejendom har maattet overtage

en til den pantsat Ejendom, skal denne snarest muligt sælges.
Kan Salget imidlertid ikke straks iværksættes uden Tab, er
Direktionen berettiget til, efter at Ejendommen er bleven

underkastet en ny statutmæssig Burdering, at udsætte An¬

nullering af den tilsvarende Sum af vedkommende Series
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Kasseobligationer ud over den nærmest paafølgende Halvaars¬ 10. Juli.
termin, dog kun for saa stort et Beløb, at dette i Forening

med den mulig forud prioriterede Gæld ikke overstiger A af

Vurderingssummen. Af det Beløb, der saaledes bliver staa¬
ende i Pantet, blive de statutmæssige Ydelser til de sædvan¬

lige Forfaldstider at dække af Reservefonden for vedkommende
Serie. I Dircktionens aarlige Beretning bliver der at give
Oplysning om, hvor stort et Beløb der i Løbet af Regn¬

skabsaaret saaledes har henstaaet og endnu ved dets Slutning
henstaar i overtagne og uafhændede Panter. Bliver Pantet

ikke solgt inden 2 Aar, efter at det er udlagt Foreningen til
Ejendom, skal det hele i Pantet tilbagestaaende Beløb af
Foreningens Fordring i den efter Udløbet af denne Tidsfrist
paafølgende første Halvaarstermin dækkes af vedkommende
Series Reservefond og et tilsvarende Beløb af Seriens Kasse¬

obligationer annulleres, medmindre Indenrigsministeriet

særlige Tilfælde paa Direktionens Andragende samtykker
en Afvigelse herfra.
38. Fondens Administrationsfond er fælles for alle
Serierog

har følgende Indtægter:

a) Interessenternes halvaarlige Ydelser, 1½0 pCt. af deres

Laans Hovedstol;

b)
c)

Renteindtægten af Fondens Beholdning,
den Betaling, der ifølge § 11 af Laansøgere erlægges

for Vurderinger, og den i samme Paragraf fastsatte

Kendelse af en Femtedel heraf;
c)
e)

Kendelsen for Obligationers Ombytning (§ 43);

alle de Indtægter for Foreningen, som ikke efter Be¬
stemmelserne i § 34 tilfalde Seriernes Reservefonds¬

k)eventuelle Tilskud fra de enkelte Seriers Reservefonds

(§ 35).

39. Af Administrationsfonden afholdes alle Udgifter
ved

Foreningens Bestyrelse. Dog refunderes de Udgifter,

Fonden maatte have afholdt ved Realisation af Panter af
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den vedkommende Series Reservefond senest ved hvert Regn¬
skabsaars Slutning.

Skulde Foreningen nogenfinde i et Regnskabsaar lide

et saadant Tab, at den paagældende Series Reservefond ikke
kan dække dette, bliver Administrationsfondens Beholdning
at anvende til Tabets Dækning, førend der kan afkræves

Interessenterne noget ekstraordinært Bidrag hertil.
40. Dersom Administrationsfonden skulde opnaa en

saadan Størrelse, at den, fornden at have en efter Forholdene
til den Tid passende Beholdning, kan afholde de aarlige Ud¬

gifter, der efter det foranførte paahvile den, ved dens øvrige

aarlige Indtægter, uden at det fulde Bidrag, som de enkelte
Seriers Interessenter dertil skulde yde, behøves, kan Repræsen¬

tantskabet og Direktionen enten nedsætte eller aldeles hæve
Interessenternes aarlige Bidrag til Fonden, hvilket da først

skal komme de sluttede Seriers Interessenter til gode, eller
ogsaa med Indenrigsministeriets Samtykke gøre saadan anden

Anvendelse af Fondens Beholdning, som stemmer med For¬

eningens Formaal.

41. Alle af Foreningen i en Serie eller Afdeling af
en Serie udstedte Kasseobligationer ere funderede i samtlige

til den paagældende Serie eller Afdeling af Interessenterne

udstedte Panteobligationer, dog med den Indskrænkning, som
følger af Bestemmelsen i § 7 i Slutningen.

Disse Kasseobligationer underskrives paa Foreningens
Vegne af Direktionen og paategnes af Foreningens Kontrolør,
og det skal anføres i Teksten, at Obligationerne ikke uden

saadan Paategning ere gyldige imod Foreningen. Herfra
undtages dog de indtil 11. Juni 1855 inklusive udfærdigede

Kasseobligationer, idet disse ikke ere forsynede med Paateg¬

ning af Kontroløren. De udstedes i Summer paa 2,000,

1,000, 200 og 100 Kr., i 5. og følgende Serier dog tillige
paa 5,000 Kr. Sidstnævnte Slags Obligationer betegnes
med Litra A. A., de øvrige henholdsvis med Litra A., B.,
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(. og D. Endvidere skulle Obligationerne, undtagen i 1. 10. Luli.
Serie, være betegnede med Seriens Numer, og de, der
høre til 5. Series 2. Afdeling, tillige med Mærket ,3½ pCt.“

anbragt under Seriebetegnelsen.
Obligationerne lyde paa Ihændehaveren, men kunne

efter Begæring ogsaa noteres paa Navn i Foreningens Bøger.
I Obligationerne anføres saavel den aarlige Rente,

der gives, som, hvorledes der efter Statutterne forholdes med
Indfrielsen.

42. Med Kasseobligationerne udleveres Renteanvis¬

ninger med tilhørende Talon for et saadant Tidsrum, be¬
regnet fra Seriens Begyndelse, som Direktionen bestemmer,

dog at dette Tidsrum er mindst 19 Aar. Renteanvisningerne
skulle være forsynede med tydelig Betegnelse af, til hvilken
Serie eller Underafdeling af en Serie de henhøre, og af den
Rente, der svares. Naar den sidste af Renteanvisningerne

er forfalden og indleveres tilligemed Talonen, udleveres der
i Henhold til denne nye Renteanvisninger med Talon som
foranført. Denne Udlevering af nye Renteanvisninger skal

foregaa dels paa Foreningens Kontor og dels i Kjøbenhavn

og i øvrigt paa de Steder, Direktionen finder hensigtsmæssigt,

og skal herom ske fornøden Bekendtgørelse i Berlingske Ti¬
dende og de 4 jydske Stiftstidender 3 Maaneder forud.
§ 43. For 5. og følgende Seriers Vedkommende kan

Ombytning af en større Obligation mod tilsvarende mindre
eller af flere mindre Obligationer mod en tilsvarende større,

saa længe Serien eller Afdelingen ikke er sluttet (§ 4), ske
paa Foreningens Kontor, naar den eller de Obligationer,

der ønskes ombyttede, ere i fuldstændig Orden. For saadan

Ombytning betales en Kendelse til Administrationsfonden efter
Direktionens Bestemmelse.

Bytningen kan ske enten ved Reservefondens Beholdning
eller ved nye dertil udfærdigede Kasseobligationer.
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44. Renten af Foreningens Kasseobligationer udbetales
i hver 11. Juni og 11. December Termin med Halvdelen af

dens aarlige Beløb imod Aflevering af den tilsvarende Rente¬
anvisning.

Udbetalingen foregaar baade paa Foreningens Kontor
og i Kjøbenhavn saavel som i nogle af de større Byer her
i Landet og paa nogle af de større Handelspladser i Udlandet

Om den Rentendbetaling, der finder Sted uden for For¬
eningens Kontor, bliver der at indrykke Kundgørelse senest

14 Dage før Terminen i en af de paa det paagældende Sted
mere udbredte Aviser.

Af de Rentebeløb, der ikke hæves til Forfaldstid, til¬

svares ingen Rente, og naar et Rentebeløb ikke er hævet

inden en Maaned efter Forfaldsdagen, kan det først fordres
udbetalt i den paafølgende Termin.

45. Foreningens Kasseobligationer kunne ikke opsiges
fra Ejernes eller Ihændehavernes Side; men det efter § 33

til Amortisation bestemte Beløb anvendes i hver 11. Juni

eller 11. December Termin til Indløsning af de af For¬
eningen udstedte Kasseobligationer, særskilt for hver enkelt

Serie og Afdeling. Den til den ordinære Amortisation
svarende Inddragning af Foreningens Obligationer skal altid
ske ved Lodtrækning.

Lodtrækningen maa foregaa saa betimelig, at de udtrukne
Numre for 1. Series Vedkommende mindst 6 Maaneder og
for de øvrige Seriers Vedkommende mindst 3 Maaneder før

Udbetalingsterminen kunne offentliggøres og dermed de paa¬
gældende Obligationer indkaldes til Udbetaling, saavel i Ber¬

lingske Tidende som i den Avis, der er autoriseret til slige
Kundgørelser paa det Sted, hvor Foreningen har sit Kontor.
46. Paa foranførte Maade og med anførte Varsel kan
Foreningen til enhver 11. Juni eller 11. December Ter¬

min opsige enten samtlige udstedte Kasseobligationer eller en
Del deraf.
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Efter den Termin, i hvilken en Obligation forfalder til 10. Juli.
Udbetaling, svares der ingen Renter af den.

47. De til Udbetaling forfaldne Kapital= og Reutebeløb,
der ikke hæves inden 20 Aar efter Forfaldstiden, hjemfalde
til vedkommende Series Reservefond.

Med Hensyn til Mortifikation af borteblevne Kasseobli¬

gationer og Renteanvisninger forholdes efter den almindelige
Lovgivnings Bestemmelser.

48. De ifølge Lodtrækningen indfriede eller til Amor¬
tisation indkøbte Obligationer, saavel som de ifølge § 43

tilbyttede Obligationer maa ingen Sinde igen sættes i Omløb,

men skulle straks forsynes med Annullationspaategning og
henlægges i Foreningens Kasse, indtil de ved Revisionen af

Aarsregnskabet have været Revisorerne foreviste, hvorefter de
foranstaltes opbrændte i Overværelse af Notarius publicus.

V. Foreningens Bestyrelse.
49. Den øverste besluttende Myndighed i alle Foreningens
Anliggender tilkommer Generalforsamlingen, som bestaar af

Foreningens Interessenter.

Under Ansvar til Generalforsamlingen bestyres Forenin¬
gens Anliggender af en Direktion og et Repræsentantskab.

50. Direktionen bestaar af en Formand og 2 andre

Medlemmer. Den vælges af Repræsentantskabet for en Tid
af 6 Aar, saaledes at en af Direktørerne skiftevis afgaar
hvert andet Aar.

Direktørerne skulle være bosiddende i den By, hvor
Foreningen har sit Kontor, eller saa nær derved, at de uden

Vanskelighed kunne komme til Stede der.
Direktionen kan ikke tage nogen gyldig Beslutning, uden

at 2 af dens Medlemmer ere til Stede. Har en Direktør
Forfald, kan Repræsentantskabets Formand konstituere en anden
Mand til midlertidig at fungere.

Foreningens Kontor skal være enten i Aarhus, Randers
eller Viborg og kan efter Repræsentantskabets Beslutning hen¬
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10. Juli. lægges fra en til en anden af disse Byer, hvilket i saa Fald
skal indberettes til Indenrigsministeriet og kundgøres i Ber¬

lingske Tidende og de fire jydske Stiftstidender.

51. Direktionens Formand forestaar Foreningens daglige
Forretninger, beførger navnlig Korrespondancen og fører
overhovedet det nærmere Tilsyn med den hele Forretnings¬
førelse.

52. Direktionen afgør i Forening med Repræsentanten

for den Kreds, hvori den paagældende Ejendom er beliggende,
alle Laanesager. Intet Laan kan bevilges uden ved Stemme¬

flerhed, men hvis Stemmerne staa lige, gør Direktionens
Formands Udslaget.

Direktionen udfærdiger og underskriver paa Foreningens

Vegne de Obligationer, som udstedes af denne, dog skulle
disse tillige paategnes af Kontroløren (jfr. § 41).

Direktionen foranstalter de tilstaaede Laan udbetalte (jfr.
§§ 17 og 58, paaser, at Interessenternes statutmæssige Ydelser
indkomme til rette Tid, og tager Beslutning om, naar Tvangs¬

midler skulle anvendes i Henhold til § 23, og træffer de

hertil fornødne Foranstaltninger paa Foreningens Vegne.
Direktionen fører ligeledes Tilsyn med Panternes Vedlige¬

holdelse og er pligtig ved et af sine Medlemmer i Forening
med Repræsentanten for vedkommende Kreds at foretage et

almindeligt Eftersyn af de til Foreningen pantsatte Ejen¬
domme til de Tider og i det Omfang, som ved det aarlige
Repræsentantmøde bestemmes, dog saaledes, at der i enhver
Repræsentantkreds finder Eftersyn Sted mindst hvert femte

Aar. Dette Eftersyn kan dog ogsaa udføres af Repræsen¬
tanten i Forening med en af Direktionen dertil udnævnt

Interessent. Direktionen drager endvidere Omsorg for, at
Renterne af Foreningens Kasseobligationer udbetales til rette

Forfaldstider, for Udbetalingen af de lodtrukne Obligationer
og for Kassebeholdningens Frugtbargørelse enten ved Opkøb

af Foreningens Obligationer eller paa anden betryggende
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Maade. I det hele har Direktionen at besørge alle løbende10.
Forretningssager og at varetage Foreningens Anliggender
overensstemmende med Statutterne og de af Repræsentant¬

skabet tagne Beslutninger.
53. Direktionen antager det for Foreningen fornødne
Kontorpersonale efter de af Repræsentantskabet herfor nær¬

mere bestemte Regler og ordner i øvrigt det fornødne til

Forretningernes forsvarlige Udførelse.
54. Foreningens Regnskabsaar regnes fra 1. April

til den paafølgende 31. Marts. For hvert Kvartal for¬

fattes særlige Regnskabsetkstrakter over foregaaede Ind= og
Udbetalinger.

Det aarlige Regnskab opgøres inden den paafølgende
1. Juni og tilstilles derefter Revisorerne. Naar Regnskabet
af disse er revideret, freulægger Direktionen det for Repræ¬

sentantskabet (jfr. § 58) og Generalforsamlingen og besørger

det offentliggjort og indsendt til Indenrigsministeriet.
Kvartalsekstrakterne skulle

være opgjorte inden 3 Uger

efter Kvartalets Udløb og indsendes derester ligeledes til

Indenrigsministeriet.

55. Direktionen i Forening med Repræsentantskabet
inddeler Jylland med tilhørende Øer i Repræsentantkredse af

et saadant Omfang, som Forholdene til enhver Tid antages

at gøre formaalstjenstligt til Varetagelsen af Foreningens

Tarv For hver Kreds vælges en Repræsentant. Valget af
Repræsentanten foretages af de i Kredsen boende Interessenter.

Repræsentanterne fungere i 3 Aar, og afgaar saa vidt muligt
en Tredjedel af dem aarligt.

56. Valg af Repræsentanter skal foregaa paa et for
Repræsentantkredsens Interessenter bekvemt Sted i Kredsen og

bekendtgøres med S Dages Varsel i mindst eet af de i Kredsen
mest udbredte Blade.

Valget ledes af den Interessent, som de tilstedeværende

paa den fungerende Repræsentants Foranledning dertil vælge.

Juli.
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Ved Valget bliver det Stemmeantal, hvorover enhver

tilstedeværende Interessent raader, at beregne efter § 73.

Finder Genvalg ikke Sted, er Valget dog kun gyldigt, naar
mindst 10 af de i Kredsen boende Interessenter have givet

Møde og deltaget i Afstemningen. Er dette ikke Tilfældet,

indvarsles til et nyt Repræsentantvalg 8 Dage derefter, hvor

Valget afgøres af de mødte Interessenter uden Hensyn til,

hvem der vælges, og hvor mange Interessenter der møde.
I begge Tilfælde maa dog den valgte have opnaaet flere
end Halvdelen af de afgivne Stemmer. Har han ikke dette,

foretages bundet Valg mellem de to, som ved den første Af¬

stemning have opnaaet det største Antal Stemmer. Skulde
Stemmerne staa lige mellem flere, maa det forinden ved Lod¬

trækning af Forhandlingslederen afgøres, hvem af disse der
skal komme i Betragtning ved det bundne Valg.
57. Repræsentantskabet samles i det mindste een Gang

aarligt, paa det Sted, som af Direktionen og Repræsentanterne
bestemmes. Det aarlige Møde skal i Reglen afholdes paa

forskelligt Sted hvert Aar.

For at Repræsentantskabet kan tage en gyldig Beslutning,
udkræves, at to Trediedele af Repræsentanterne ere til Stede,

og at flere end Halvdelen af de tilstedeværende ere enige i
Beslutningen. Til Gyldigheden af de Valg, som Repræsen¬

tantskabet har at foretage, fordres ligeledes flere end Halv¬
delen af de afgivne Stemmer.

Det aarlige Repræsentantskabsmøde skal senest afholdes

inden Udgangen af Juli Maaned. Paa dette Møde vælges
under Ledelse af Direktionens Formand blandt Repræsen¬
tanterne en Formand og en Næstformand for det følgende

Aar. Repræsentanternes Formand leder Forhandlingerne i

Møderne, som ere offentlige, medmindre 7 af de tilstede¬
værende Repræsentanter beslutte at afholde Mødet for lukkede
Døre.

58. Paa det aarlige Repræsentantskabsmøde aflægger
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Direktionen Beretning om Foreningens Virksomhed i det 10. Juli.
forløbne Regnskabsaar og giver Oplysning om den stedfundne
Besigtigelse af Panter (§§ 19, 52) samt om overtagne eller
nafhændede Panter (§ 37) og om de Tilfælde, hvor der

midlertidig har fundet Beskikkelse af Funktionærer Sted
(§ 74).

Direktionen fremlægger endvidere Regnskabet med Re¬
visorernes Bemærkninger og Besvarelsen herpaa samt Af¬

skrifter af de i det forløbne Regnskabsaar og senere afgivne
Kvartalsekstrakter. Repræsentantskabet afgiver Decision paa

Regnskabet og meddeler Direktionen Kvittering for rigtigt
Regnskabs Aflæggelse. Der foretages derefter de Valg, som
Repræsentantskabet har at udføre, samt forhandles og af¬
gøres de Spørgsmaal, som enten af Direktionen eller nogen
af Repræsentanterne eller Foreningens Medlemmer ere

fremsatte, ligesom de Begæringer om Optagelse i For¬
eningen, som maatte være afslaaede, skulle paa vedkommendes

Begæring af Direktionen forelægges det samlede Repræsen¬
tantskab til Afgørelse.

Repræsentantskabet bestemmer, hvor vidt de af For¬

eningen tilstaaede Laan skulle udbetales i Kasseobligationer
eller i rede Penge (§ 17).

59. Ekstraordinære Repræsentantskabsmøder afholdes,

naar euten Direktionen finder Anledning til at indkalde
saadanne eller det forlanges af en Tredjedel af Repræsen¬
tanterne.

60. Direktionen og Repræsentantskabets Formand for¬

anstalter Tiden og Stedet for Repræsentantskabsmøderne
kundgjorte i de fire jydske Stiftsaviser med mindst 3 Ugers

Varsel; ekstraordinære Repræsentantskabsmøder kunne dog i
paatrængende Tilfælde indkaldes med 8 Dages Varsel. Di¬

rektionen bør senest 8 Dage, førend Mødet afholdes, med¬
dele enhver Repræsentant særlig Underretning derom med

Angivelse af Forhandlingsgenstandene.

1891.

10. Juli.

250 Siatutter F. Kecoirf. f. Lanoejeno. 1 Norrejuhunv.

61. De Sager, som nogen Interessent ønsker fore¬

lagte Repræsentantskabet i dets aarlige Møde, maa inden

14 Dage før Mødets Afholdelse være anmeldte for Direk¬
tionen. Angaar Forslaget Ændringer i Foreningens Sta¬
tutter, skal det forelægges en Generalforsamling, naar det

tiltrædes af en Tredjedel af Medlemmerne paa et beslut¬
ningsdygtigt Repræsentantmøde. I de ekstraordinære Re¬

præsentantskabsmøder kunne kun de Sager, som have for¬
anlediget Mødet, komme under Afgørelse, hvorfra dog Und¬

tagelse kan ske med Samtykke af to Tredjedele af de til¬
stedeværende.

62. Repræsentantskabet har at tage Beslutning om

Planen for Foreningens Virksomhed og i det hele at vare¬

tage Foreningens Tarv paa bedste Maade og har navnlig
at paase, at Foreningens Statutter overholdes. Det er be¬

rettiget til at suspendere Direktionens Medlemmer saavel

som Kontroløren, Revisorerne og Vurderingsmændene; men
hertil udfordres, at to Tredjedele af Foreningens samtlige

Repræsentanter have været enige om Beslutningen.
63. Direktionens Medlemmer deltage i Repræsentant¬
skabets Møder og have Stemme ved Afgørelsen lige med

Repræsentanterne undtagen i de Sager, hvor der er Spørgs¬
maal om Ansvar for Direktører eller Valg af Direktører,
Kontrolør eller Revisorer.

64. Repræsentanterne deltage hver for sin Kredses
Vedkommende med Direktionen i Afgørelsen af de indkomne

Begæringer om Optagelse i Foreningen. Det paaligger
dem at være opmærksomme paa, om de til Foreningen

pantsatte Ejendomme tabe i Værdi, og de skulle gøre Ind¬
beretning til Direktionen, naar de formene, at en til For¬

eningen pantsat Ejendom ikke holdes i tilbørlig Stand. De
ere pligtige at meddele Direktionen de Erklæringer og Op¬
lysninger, som denne forlanger. Ligeledes have de, hver i

1891.
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sin Kreds, at deltage i det i § 52 omhandlede Eftersyn af 10. Juli.

Foreningens Panter.
65. Repræsentantskabet udnævner en Kontrolør, som

ved Udfærdigelsen af de Obligationer, der udstedes af For¬
eningen, har at paategne disse og paase, at de for Laan af
Foreningen udstedte Panteobligationer foreligge i behørig

Orden. Kasseobligationerne ere ikke gyldige mod Forenin¬
gen uden Kontrolørens Paategning, hvorom Bemærkning

optages i Obligationernes Tekst (jfr. § 41). Valget gælder
for 3 Aar.

66. Repræsentantskabet udnævner en fast Revisor, som
følger Foreningens daglige Forretninger og foretager den

fornødne specielle Revision saavel af Foreningens Regn¬
skabsvæsen som dens Beholdninger af Aktiver og Penge, alt
overensstemmende med den for ham udfærdigede Instruks.

Valget gælder for 3 Aar.
Desuden vælger Repræsentantskabet hvert Aar paa det

ordinære Repræsentantmøde 3 kritiske Revisorer, hvoraf de
2 dog ikke maa være Medlemmer af Repræsentantskabet, til

at undersøge Foreningens Beholdninger og, efter at Regn¬

skabet er aflagt og revideret af den faste Revisor, kritisk at

gennemgaa dette samt til at gjøre Forslag til Decisionen af
de til Regnskabet gjorte Udsættelser.
67. Hver Repræsentantkreds deles i 2 eller flere ikke

for vidtstrakte Vurderingsdistrikter efter Repræsentantskabets

nærmere Bestemmelse. For hvert Vurderingsdistrikt vælges

3 Vurderingsmænd for et Tidsrum af 3 Aar, dog saa¬
ledes, at ten af Vurderingsmændene aarligt afgaar. Vur¬

deringsmændene vælges af Direktionen efter Indstilling af
de i Distriktet bosatte Interessenter. Bestemmelse om denne

Indstilling tages paa et af Repræsentanten med 8 Dages
Varsel i mindst eet af de i Kredsen mest udbredte Blade

indvarslet Møde, der afholdes i Distriktet og ledes af Re¬
præsentanten; dog udfordres, for at Interessenterne kunne
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foretage Indstilling, at en Tiendedel og mindst 20 In¬
teressenter ere til Stede paa Mødet.

Stemmeantallet beregnes efter § 73, og maa den ind¬

stillede have opnaaet flere end Halvdelen af de afgivne

Stemmer. Har han ikke dette, forholdes efter Reglerne i §
56 om bundet Valg.

Hvor der ved Mødet ikke har været en Tiendedel og
mindst 20 af Distriktets Interessenter til Stede, eller hvor
der i et Distrikt ikke er mindst 20 Interessenter, foretages
Valget af Direktionen efter Indstilling af Repræsentanten.
I de sidstnævnte Distrikter kunne til Vurderingsmænd

vælges Mænd, som ikke ere Interessenter.

Vil Direktionen ikke vælge den, der saaledes indstilles
til Burderingsmand, beskikker den midlertidigt en anden

Vurderingsmand, der dog kun fungerer til næste Repræ¬

sentantmøde, hvor da Valget foretages af Repræsentantskabet
og Direktionen i Forening.
68. Paa de Møder, Repræsentanten efter § 67 af¬

holder i sin Kreds, skal han fremlægge den af Direktionen
meddelte Beretning om Foreningens Virksomhed i det for¬

løbne Regnskabsaar og det offentliggjorte Regnskab samt en

Ekstrakt af, hvad der er vedtaget i det aarlige Repræsen¬
tantmøde.

I de Vurderingsdistrikter, hvor der ikke er mindst 20

Interessenter, kunne disse tilvarsles til at overvære de for¬

nævnte Møder for der at modtage Oplysning om Beret¬
ningen m. v.

69. Vurderingsmændene afgive efter deres Ud¬
nævnelse til Direktionen en skriftlig Forsikring, hvori de
erklære at ville som retskafne Mænd med Troskab og Sam¬

vittighedsfuldhed røgte det dem betroede Hverv, nøje efter¬

komme de dem givne Forskrifter med Hensyn til Burdering
af Ejendomme og stedse udføre Vurderingerne saaledes, som
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de trøste sig til, om forlanges, at bekræfte med Ed for 10. Juli.
Retten.

70. Vurderingsmændene maa ikke vurdere Ejendomme,

der tilhøre Personer, med hvilke de ere beslægtede eller be¬
svogrede i op= eller nedstigende Linie eller i første eller
anden Sidelinie.

De ere pligtige at foretage Eftersyn af de til For¬

eningen pantsatte Ejendomme, naar Direktionen maatte
forlange saadant.

71. Der skal aarligt afholdes en Generalforsamling

af Foreningens Interessenter, i Reglen senest 1 Maaned
efter det aarlige Repræsentantmøde. Direktionen og Re¬

præsentantskabets Formand bestemme Tiden og Stedet og

bekendtgøre dette med mindst 14 Dages Varsel i de 4 jydske

Stiftstidender med Angivelse af de Genstande, som skulle
forhandles.
Ekstraordinære Generalforsamlinger kunne forlanges

af Direktionen, 1 af Repræsentanterne eller 100 Interes¬
senter. Ekstraordinære Generalforsamlinger saavel som

Generalforsamlinger, paa hvilke der forelægges Forslag til
Forandringer i Kreditforeningens Statutter, afholdes i

Regelen paa det Sted, hvor Foreningen har sit Sæde, og
bekendtgøres paa samme Maade som den ordinære General¬

forsamling.
72. Paa den aarlige Generalforsamling, der ledes af

Repræsentantskabets Formand eller i hans Forfald af Næst¬
formanden, fremlægges Direktionens Beretning om Forenin¬
gens Virksomhed i det forløbne Aar saavel som det reviderede og

deciderede Regnskab og de afgivne Kvartalsekstrakter. Der
tages Bestemmelse om de Besværinger, der maatte være
indgivne om, at der enten af Direktionen eller det samlede

Repræsentantskab er nægtet Laansøgere Optagelse i For¬

eningen, samt om de øvrige Sager, der maatte foreligge.
I Tilfælde af, at der er Spørgsmaal om Forandring i
Trettende Hæfte.

11
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disse Statutter saavel som, naar enten Repræsentantskabet
har suspenderet nogen af Direktørerne, Kontroløren, Revi¬

sorerne eller Vurderingsmændene, og den paagældende for¬

langer det, eller naar Direktionen tror at burde vægre sig
ved at udføre en af Repræsentantskabet tagen Beslutning,
uden at Repræsentantskabet, naar saadan Vægring er frem¬

sat, vil forandre sin Beslutning, skal Sagen forelægges en
Generalforsamling.

73. Enhver Interessent — Mand eller Kvinde — er

berettiget til at møde paa Generalforsamlingen og afgive
Stemme. For en umyndig Interessent er den for ham be¬

skikkede Værge stemmeberettiget, og den mindreaarige In¬
teressent kan afgive Stemme i Forening med sin be¬

skikkede Kurator. Ejes en Ejendom af flere, er den af

Medejerne, som disse dertil skriftlig bemyndige, stemme¬
berettiget. Den, der er Interessent for en Hovedstol af

20,000 Kr. eller derunder, har 1 Stemme, og den, der er

Interessent for en større Sum, har 1 Stemme for hver

fulde 20,000 Kr., som hans skyldige Hovedstol udgør, indtil
5 Stemmer, som er det højeste Stemmeantal, der kan til¬

komme nogen Interessent. Enhver Interessent maa for at

kunne afgive Stemme paa Generalforsamlingen være per¬
sonlig til Stede. For at en Generalforsamling kan tage

gyldige Beslutninger, maa der i det mindste være saa
mange Interessenter til Stede, at de kunne afgive 30

Stemmer. Er der ikke et saadant Antal Stemmer til

Stede, berammes en ny Generalforsamling med mindst 14

Dages Varsel, hvorom Kundgørelse under Paaberaabelse af
nærværende Paragraf sker paa den i § 71 fastsatte Maade,

og denne Generalforsamling er da berettiget til, uden Hensyn
til hvor mange Interessenter der møde, at tage Beslutning.
Enhver Beslutning af Generalforsamlingen maa, for at være

gyldig, være billiget af flere end det halve Antal af de af¬
givne Stemmer.
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74. Med Undtagelse af Direktørerne, Kontroløren, den 10.
faste Revisor og det paa Foreningens Kontor ansatte Per¬
sonale skulle Foreningens Bestillingsmænd vælges blandt
dens Interessenter; jfr. dog § 67.

Naar nogen Bestillingsmand, Direktørerne og Kontor¬
personalet undtagne (jfr. §§ 50 og 53), enten maa fratræde
uden for sin Tur eller i enkelte Tilfælde er forhindret fra
at udføre sin Bestilling, kan Repræsentantskabets Formand

i Forbindelse med Direktionen midlertidig beskikke en anden
Mand i den paagældendes Sted. I førstnævnte Tilfælde

gælder Beskikkelsen dog kun, indtil nyt Valg kan foregaa
paa den i Statutterne bestemte Maade.

75. Lønnen for den administrerende Direktør fast¬
sættes til 8,000 Kr. og for de tvende andre Medlemmer

af Direktionen til 4,000 Kr. for hver. Forandring heri
kan foretages af Repræsentantskabet med Indenrigsministeriets
Billigelse.

For Rejser i Foreningens Anliggender uden for Direk¬
tionsmøder tilkommer der Direktørerne samme Befordrings¬
godtgørelse og Dagpenge, som fastsættes for Repræsentanterne
for Rejser udenfor deres Kreds.

Lønnen for Kontroløren og den faste Revisor bestemmes

af Repræsentantskabet.

Det Vederlag, der tilkommer Repræsentanterne, de kri¬

tiske Revisorer og Burderingsmændene, bestemmes efter Di¬
rektionens Indstilling af Generalforsamlingen med Inden¬

rigsministeriets Billigelse.

76. Forandring i disse Statutter kan kun fore¬

tages ved Generalforsamlingens Beslutning og træder først
i Kraft, naar denne Beslutning er billiget af Indenrigs¬
ministeriet.

77. Beslutning om Foreningens Opløsning har først
Gyldighed, naar den efter at være vedtagen af en General¬

Juli.
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forsamling atter tiltrædes af en i saadant Øjemed med

mindst 4 Ugers Varsel sammenkaldt Generalforsamling og

med 34 af de afgivne Stemmer og derhos billiges af In¬

denrigsministeret.

Ved Foreningens Opløsning deles dens Formue og
navnlig Administrationsfondens Beholdning imellem In¬
teressenterne i samme Forhold, i hvilket de ere pligtige at
deltage i lidte Tab, men ingen Interessent kan ved en
saadan Beslutning uden sit Samtykke paalægges at ind¬
betale sin Gæld til Foreningen i kortere Tid, end der

hjemles ved hans Forskrivning og Foreningens Sta¬
tutter, ligesom ei heller nogen Interessent er pligtig i

øvrigt at taale nogen Forandring i det Retsforhold, hvori

han efter sin Forskrivning og Foreningens Statutter staar
til Foreningen.

78. Ved disse Statutter hæves de for Foreningen
under 1. December 1851 stadfæstede Statutter og de senere

under 18. April 1857, 5. Marts 1859, 21. Maj 1861,
15. Marts 1864, 17. Januar 1870, 20. Januar 1875,

3. Juli 1876, 21. August 1878, 23. Juni 1879, 24. Juni
1882, 7. Juli 1883, 11. Juni 1884, 26. Marts 1887 og

9. September 1889 stadfæstede Statuttillæg.

VI. Midlertidige Bestemmelser.
79. Bestemmelserne i foranstaaende Statutter skulle
ikke være til Hinder for, at den Del af Reservefondens

Beholdning for 2., 3. og 4. Series Vedkommende, der

overstiger 3 pCt. af den paagældende Series Gæld, an¬
vendes til at dække de Udgiftsbeløb med, Renter, som

maatte følge af, at de til nævnte Serier hørende 4 pCt.s

Kasseobligationer ere konverterede til 31½ pCt.s Rente
bærende.
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80. De Omkostninger, som Konverteringen af 2., 3. 10. Juli.

og 4. Series Kasseobligationer fra 4 pCt. til 31 pCt.
har medført, og som forskudsvis udredes af hver Serie for
sig, skulle refunderes vedkommende Serie af dens Interes¬
senter i Forhold til deres Restgæld og i Henhold til
det særlige Regnskab, som herfor bliver at føre, derved, at

Interessenterne i disse Serier, saa længe indtil den Del

af Omkostningerne, som ikke dækkes af Reservefondene efter

forrige Paragraf, er afviklet, svare den nuværende aarlige
Ydelse af 41 pCt.

For saa vidt et Laans Restgæld maatte blive ind¬

friet, forinden den til samme svarende Konverterings¬

gæld er fuldstændig dækket, skal den ved Indfrielsen
endnu resterende Del af denne Gæld betales kontant, og

den til Foreningen udstedte Panteobligation kan ikke fordres

kvitteret for dens Restpaalydende, forinden saadan Betaling
er præsteret.

81. Af Foreningens 2., 3. og 4. Serie skal der

til Konverteringens Gennemførelse kunne optages de for¬
nødne Laan.

Viborg, den 10. Juni 1891.

Esmann.

A. Neergaard. H. C. Nyholm.

Foranstaaende reviderede Statutter for Kreditforeningen
af jydske Landejendomsbesiddere, der træde i Stedet for de

under 1. December 1851 approberede Statutter og de dertil

sig sluttende senere Tillæg, stadfæstes herved i Henhold til
Loven af 20. Juni 1850.

Hvilket herved i Overensstemmelse med bemeldte Lovs

§ 5 bringes til offentlig Kundskab.
117
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Skr. ang. Præmier for Huslodder.

Indenrigsmin. Skr. (til Amtmanden over Aar¬

hus Amt) ang. Skolelæreres med flere Bestillings¬
mænds Udelnkkelse fra at konkurrere til Præmie for
ypperlig Dyrkning af Huslodder.
at Ministeriet ikke kan anse Skole¬

lærere for berettigede til for Dyrkning af Skolelodden at
erholde Andel i det Beløb, der af Staten gjennem Landbo¬

foreningerne aarlig uddeles som Præmier for ypperlig
Dyrkning af Huslodder. — Det samme gælder endvidere

Bestyrere af kommunale Forsørgelsesanstalter og lignende
Bestillingsmænd for de Lodder, der ere tillagte dem i Følge

deres Bestilling.

11. Juli.

Institsmin. Skr. (til Politimesteren i Nørhald
m. fl.

Herreder) ang. Kommanditselskabers Firma.

I Anledning af den af Hr. Overauditøren unden 27.
Maj d. A. udfærdigede Bekendtgørelse angaaende en til

Handelsregistret modtagen Aumeldelse om Firmaet „Ødum
Kolonial= og Produkthandel ved N. Andersen Ladefoged &amp;

Ko., begrænset“ undlader man ikke at gøre opmærksom

paa, at der i et Kommanditselskabs Firma ikke tør findes

Ordet „begrænset“ eller lignende Tilførsler, som forud¬
sætte, at der ikke i Selskabet findes nogen fuldt ansvarlig

Deltager.

11. Juli.

Justitsmin. Skr. (til Birkedommeren i Hørs¬

holm Birk) ang. Forandring af et Firmanavn, der
er anmeldt i Henhold til Firmalovens § 37.
I Anledning af den af Hr. Kammerjunkeren under

4. f. M. udfærdigede Bekendtgørelse angaaende en til

Handelsregistret modtagen Anmeldelse om, at det i sin Tid
i Medfør af Firmalovens § 37 anmeldte Firma „Koefoed

Slr. ang. Bjergning.
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&amp; Ørustrup, begrænset“ er forandret til „Koefoed og11.

Juli.

Svendsen, begrændset“ undlader man ikke at gøre opmærk¬

som paa, at Firmanavne, der alene have deres Hjemmel

fra Bestemmelserne i Firmalovens § 37, ikke kunne for¬

andres uden samtidig at bringes i Overensstemmelse med
de almindelige Forskrifter i Firmalovens § 9 ff.

Indenrigsmin. Skr. (til Amtmanden over 17. Juli.

Maribo Amt) ang. Udredelsen af Omkostningerne
ved Udsendelse af Baade og Mandskab fra Rykjø¬
bing til Ulslev Strand i Anledning af tre Skibes
Stranding dersteds.
at de nævnte Udgifter ikke kunne

falde Statskassen til Last, hvorimod man maa holde for,

at de i Medfør af Lov Nr. 71 indeholdende Bestemmelser
om Politiet udenfor Kjøbenhavn af 4. Februar 1871 § 16
ville være at afholde af Amtsrepartitionsfonden.

Indeurigsmin. Skr. (til Amtmanden over 22. Juli.
Svendborg Amt) ang., hvorvidt Bestemmelsen i

Bygningsloven for Købstæderne af 30. December

1858 § 15. 3. Punktum, kan bringes til Anvendelse
paa nogle før Lovens Emanation paa Bjælkelag op¬
førte Skorstene.
at der ikke i Lovens § 32 haves

Hjemmel til at fordre saadanne ældre Skorstene ændrede i
Overensstemmelse med de nævnte Forskrifter.

Indenrigsmin. Skr. (til Amtmanden over Aal¬ 25. Juli.

borg Amt) ang. Forbud mod Brug af Mælk fra

1891.
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25. Juli.en

Skr. ang. miltbrandartet Rosen.

Kvægbesætning, i hvilken der er udbrudt Milt¬

brand.

at det ikke har været nødvendigt,

saaledes som det er sket i det foreliggende Tilfælde, at for¬
byde al Brug af Mælk fra Besætningen, hvorimod det vilde
have været tilstrækkeligt at forbyde økonomisk Anvendelse af
Mælken fra de syge Dyr.

Indenrigsmin. Skr. (til Amtmanden over Ribe

25. Juli.

Amt) ang. offentligt Tilsyn i Anledning af milt¬
brandartet Rosen i en Svinebesætning.
at Politimesteren i det foreliggende

Tilfælde i Stedet for overensstemmende med Dyrlægens

Indstilling at stille Svinebesætningen alene under offentligt

Tilsyn, har stillet hele Husdyrbesætningen under saadant
—4

Tilsyn, hvad selvfølgelig ikke har været nødvendigt i An¬
ledning af den her omhandlede Sygdom, hvoraf kun Svin
kunne angribes.

25. Juli.

Indenrigsmin. Skr. (til Amtmanden over
Svendborg Amt) ang., om en Købstadmøller uden

Vorgerskab som Købmand er berettiget til at for¬
handle udenlandsk Hvedeklid og Boghvedegryn samt
Mais og Risfodermel.
at Ministeriet maa holde for,
at det rejste Spørgsmaal i Henhold til § 3 i Lov an¬

gaaende Handel med Kornvarer og Brød af 15. April 1854

maa besvares bekræftende, for saa vidt Hvedeklid og Bog¬

hvedegryn angaar, men at det samme ikke gælder om Mais
og Risfodermel; om det nemlig end — som udtalt i In¬

denrigsministeriets Skrivelse Nr. 84 af 7. Marts 1891 (i

B. ang. umyndiges Midler.
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Ministerialtidenden)*) forholder sig saa, at Bestemmel¬25.
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serne i fornævnte Lov angaa saavel udenlandske som inden¬

landske Kornvarer, kan Loven dog ikke antages at have
andre udenlandske Kornsorter for Øje end saadanne, som

ogsaa dyrkes her i Landet, og hvad særlig Risfodermel an¬
gaar, maa bemærkes, at Ris altid i Næringslovgivningen
er bleven betragtet som en under den bundne Handels¬
næring henhørende Kolonialvare.

Bekendtgørelse om, at de i Lov, indeholdende30.

Juli.

Bestemmelser angaaende Forvaltningen af UmyndigesNr.122.
Midler, af 26. Mai 1868 § 1, jfr. allerhøjeste

Resolution af 5. August 1851, nævnte Afgifter af
de Renter, som af Overformynderiets indenbys Af¬

deling udbetales eller oplægges, fra og med den 1.

Oktober d. A. opkræves med deres fulde Beløb.
(Justitsministeriet.)
Indm. Saml. pag. 144.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. (til Skole= 4. Aug.
direktionen for Mols m. fl. Herreder) ang., at

Skoledirektionen ikke kan anses for bunden til Skole¬

kommissionen ved Overdragelsen af Tilsynet med privat
underviste Børns Undervisning efter Anordning af
29. Juli 1814 f. L. § 18.
I et hertil indsendt Andragende have de valgte Med¬
lemmer af Skolekommissionen i N. N. Kommune, som
Direktionen bekendt, besværet sig over, at Skoledirektionen

i Medfør af § 18 i Anordning af 29. Juli 1814 for

*) Se paa sit Sted foran.
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4. Aug. Landet har meddelt Autorisation af den Undervisning, som

Gaardbestyrer N. N. lader sine Børn blive til Del i
Hjemmet ved en Lærerinde, paa den Betingelse, at Stedets
Sognepræst fører Tilsyn med Undervisningen og finder den

tilstrækkelig, idet Andragerne formene, at dette Tilsyn burde

have været overdraget til Skolekommissionen og ikke til

Sognepræsten alene.
Foranlediget heraf skal Ministeriet efter Modtagelsen
af Direktionens Erklæring af 14. f. M. meddele, at man

ikke kan give Klagerne Medhold i deres Besværing, da Di¬
rektionen ikke kan anses for bunden til Skolekommissionen

ved Overdragelsen af det her omhandlede Tilsyn.

7. Aug.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. (til Biskop¬
pen over Sjællands Stift) ang. en Sognepræsts

Vægring ved at autorisere Skudsmaalsbøger for
Børn af Baptister.
tilkendegive Sognepræst N. N., at
det i Medfør af Tyendeloven af 10. Mai 1854 § 52 paa¬

hviler ham som Sognepræst at foretage saadanne Autorisa¬
tioner.

10. Aug.

Indenrigsmin. Skr. (til Overpræsidenten i Kjø¬

benhavn) ang. Stadfæstelse af et Tillæg til Vedtægten
for Styrelsen af Staden Kjøbenhavns kommnuale

Anliggender vedrørende de af Alderdomsunderstøt¬
telsesloven flydende Forretninger.
Efter Hr. Overpræsidentens i Skrivelse af 1. d. M.
derom gjorte Indstilling stadfæster Ministeriet herved, som
Tillæg til Vedtægten for Styrelsen af Staden Kjøbenhavns

V. ang. Købstædernes alm. Brandforsikring. 251
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kommnuale Anliggender af 30. December 1857, følgende af 10. Aug.
Kjøbenhavns Kommunalbestyrelse vedtagne Bestemmelser:

„Foruden Bestyrelsen af det almindelige Fattig¬

væsen, med hvad dertil hører, henlægges der endvidere
under Magistratens 3. Afdeling de Forretninger, der
nødvendiggøres ved Loven af 9. April 1891 om Alder¬
domsunderstøttelse til værdige Trængende udenfor
Fattigvæsenet.“

Bekendtgørelse om Forandring i Tariffen for 11. Aug.

Købstædernes almindelige Brandforsikring. (Justits= Nr. 125.
ministeriet.)
I Henhold til Lov af 14. Maj 1870 § 2 har Justits¬
ministeriet meddelt Samtykke til følgende af Repræsentant¬
skabet for Købstædernes almindelige Brandforsikring vedtagne
forandrede Affattelse af § 6 i den under 7. August 1876

udfærdigede Tarif for bemeldte Brandforsikring, hvorefter
bemeldte Paragraf herefter affattes saaledes:

„For enhver i Halvaarets Løb tegnet ny Forsikring

eller Omforsikring erlægges som Kontingent 1 Kr., med et

Tillæg, beregnet af Forsikringssummen for den eller de
Bygninger med Tilbehør, som have været undergivne

Vurdering, af 50 Øre for hvert fulde Tusinde Kroner,

som Summen overstiger 2,000 Kr. indtil 10,000 Kr., og
25 Øre for hvert overskydende 1,000 Kr. — Ved de al¬

mindelige Omvurderinger efter Vedtægtens § 37, 2. Stykke,
bliver dog intet saadant Kontingent at beregne.

For Indtegning til Forsikring mod Sprængningsskade
erlægges det halve af denne Afgift.
Dette Ekstratillæg erlægges til den først paafølgende
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B. ang. Toldgodtgørelser.

1. April eller 1. Oktober i Forbindelse med Ejendommens

11. Aug.

øvrige Kontingent“

Denne Bestemmelse træder i Kraft den 1. Okto¬
ber 1891.

12. Aug.
Nr. 126.

Bekendtgørelse ang. Toldgodtgørelse for Sukker
og Sirup, som udføres. (Generaldirektoratet for
Skattevæsenet.)
I Henhold til § 26 i Lov om Told= og Skibsafgifterne

af 4. Juli 1863 bekendtgøres herved, at som Følge af Lov

om Ændringer i Lovgivningen om Told= og indenlandsk
Roesukkerafgift af 1. April d. A. fastsættes Toldgodt¬

gørelsen for Sukker og Sirup, der udføres til fremmed eller
toldfrit Sted, fra den 1. Oktober d. A. at regne og indtil
videre saaledes:

a) for Kandis samt Sukker i hele eller sønderslaaede
Toppe, Plader, Kager eller deslige, uden Hensyn til
Farven; fremdeles for hvidt pulveriseret Sukker, der

er lysere end den Toldstederne i Henhold til Ind¬
førselstoldtariffen oversendte Regelprøve, som nærmest

svarer til Amsterdammer Standardprøve Nr. 18, 1

Pd. 3 Øre,
b)for Sirup, 1 Pd. 1 Øre.

Den i ovenanførte § 26 nævnte mindste Udførsels¬
mængde, hvorfor Godtgørelse kan udbetales, vil være hen¬

holdsvis 67 Pd. af de ovenfor under a nævnte Sukkere og
200 Pd. af Sirup. Godtgørelsen skal være krævet inden
fire Uger fra Udførselen.

12. Aug.

Institsmin. Cirk. (til samtlige Udskrivnings¬
chefer og Mønstringsbestyrere) ang. Foraustaltnin¬

ger til Sikring af det ved Mobilisering af Hær og

Cirk. ang. Dampskibsmatericl.
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Flaade til Overførelse af Værnepligtige m. m. nød¬ 12. Aug.
vendige, fuldt bemandede Dampskibsmateriel
For at kunne sikre sig det ved Mobilisering af Hær og

Flaade til Overførelse af værnepligtige m. m. nødvendige
fuldt mobile, altsaa fuldt bemandede Dampskibsmateriel er der
ved Forhandling mellem Justitsministeriet og de tvende mili¬
tære Ministerier blevet fastsat følgende Regler:

Naar Mobiliseringsordre er udstedt, paahviler det Chefen

for Søtransportvæsenet uopholdeligt pr. Telegram at meddele
samtlige Mønstringsbestyrere, hvilke Dampskibe han har en¬
gageret til Søtransporttjeneste. Denne Meddelelse vil være
at betragte som en Tilkendegivelse om, at de opgivne Damp¬

skibes Besætninger foreløbigt skulle forblive uberørte af al
Indkaldelse.

Det paahviler enhver Fører af de til Søtransporttjeneste

engagerede Dampskibe ved første Lejlighed, der tilbyder sig,
og senest nopholdelig efter at hans Skib er ndgaaet af Sø¬
transporttjeneste, ved Henvendelse til nærmeste Mønstrings¬

bestyrer at skaffe sig Oplysning om, hvilke af hans Besæt¬
ning der ere indkaldte, og samtidig modtage Indkaldelsesordre
for disse.

Naar et Skib udgaar af Søtransportvæsenets Tjeneste,

skal Føreren uden Ophold lade de indkaldte af hans Besæt¬
ning afgaa, medgivende hver af dem foruden Indkaldelses¬

ordren tillige et i en nærmere bestemt Form affattet Bevis
for, at den paagældende til den i Beviset opgivne Dag har
været i Søtransportvæsenets Tjeneste.

Anordning ang. Tillæg til Anordning af 6. 17. Aug.
September 1888 om Behandlingen af Postfor= Nr. 130.

sendelser til og fra Stats= og kommnuale Myndig¬
digheder. (Indenrigsministeriet.)
Indm. Saml. pag. 165.
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Skr. ang. Alderdomsunderstottelse.

Indenrigsmin. Skr. (til Amtmanden over

Frederiksborg Amt) aug., hvorvidt Begæringer om

Alderdomsunderstøttelse skulle være ledsagede af
Fødsels= og Straffeattester.
Under Henvisning til, at det i Lov om Alderdomsunder¬

støttelse til værdige trængende uden for Fattigvæsenet af 9. April
d. A. § 3 blandt andet er bestemt, at Begæringen om saadan

Understøttelse „skal være ledsaget af de Legitimationspapirer
og øvrige Bevisligheder, som Andrageren kan fremskaffe“
har Sogneraadet for Asminderød=Grønholt Kommune i det

med Amtets behagelige Skrivelse af 30. f. M. hertil indsendte
Andragende forespurgt, om det kan forlanges, at deslige Be¬
gæringer skulle være ledsagede af Fødselsattester og Straffe¬

attester, og om de i modsat Fald af Kommunalbestyrelserne
kunne afvises og eventuelt henlægges.
Næst i denne Anledning at bemærke, at den omhandlede

Bestemmelse i Loven af 9. April d. A. er at forstaa saaledes

at Begæringen om Alderdomsunderstøttelse skal være ledsaget
af de Bevisligheder, som det efter de foreliggende Forhold
med Billighed kan forlanges, at Andrageren selv fremskaffer,

skulde man til behagelig Efterretning og videre fornøden
Bekendtgørelse tjenstlig melde, at, medens Fødselsattester som

Regel maa medfølge, vil der ikke kunne stilles Fordring om,
at Andrageren skal fremskaffe egentlige Straffeattester, men
Kommunalbestyrelserne maa, naar de anse saadanne for nød¬

vendige, selv foretage Skridt til deres Tilvejebringelse. At
disse og lignende Attester skulle meddeles uden Betaling, naar de
direkte rekvireres af de kommunale Myndigheder til Brug ved

deres Undersøgelser i Anledning af fremkomne Begæringer
om Alderdomsunderstøttelse, følger ligefrem af Bestemmelsen

i Lovens § 4, men det samme synes i øvrigt ifølge bemeldte
Bestemmelse at maatte være Tilfældet, selv om vedkommende

Attest rekvireres af Andrageren, naar denne kan godtgøre,

Skr. ang. Alderdomsunderstøttelse.
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at den kommunale Myndighed har forlangt dens Tilveje= 22. Aug.
bringelse til Sagens Afgørelse.

Om at afvise eller at henlægge en Begæring, der efter
Kommunalbestyrelsens Skøn ikke er behørig dokumenteret,

vil der ordentligvis ikke kunne være Spørgsmaal; Kommunal¬
bestyrelsen maa i saadanne Tilfælde henlede vedkommendes Op¬
mærksomhed paa, hvilke yderligere Attester og Oplysninger

det efter sammes Formening maa paahvile ham at tilveje¬
bringe, og Sagens Afgørelse vil da kunne stilles i Bero,
indtil det manglende foreligger, for saa vidt det da ikke ved

Sagens Indankning for højere Myndighed maatte blive paa¬

lagt Kommunalbestyrelsen selv at foretage det fornødne til
Oplysningernes Tilvejebringelse.

Indenrigsmin. Skr. (til Amtmanden over 22. Aug.
Odense Amt) ang. Repræsentationen af tre med en

Købstad forbundne Landdistrikter ved Afgørelse af
Sager om Alderdomsunderstøttelse til værdige træn¬
gende udenfor Fattigvæsenet.
Under Henvisning til, at det af Odense Byraad er besluttet,
at Sager om Alderdomsunderstøttelse til værdige trængende
uden for Fattigvæsenet i Medfør af Lov af 9. April d. A.

skulle afgøres i det samlede Byraad, som i dette Øjemed
tiltrædes af Repræsentanter for de tre Landdistrikter, der med

Hensyn til Fattigvæsenet ere forbundne med Odense Køb¬
stad, har Amtet i behagelig Skrivelse af 13. f. M. begært
Ministeriets Resolution for, hvor vidt disse Repræsentanter,

saaledes som af Byraadet forment, skulle være de samme, som
i Medfør af § 15 i Lov om Købstadkommunernes Styrelse
m. v. af 26. Maj 1868 ere valgte for Distrikterne til Med¬

lemmer af Byraadet i Fattigvæsensanliggender, eller om der
kan vælges særlige Medlemmer for Landdistrikterne til at

tiltræde Byraadet i de omhandlede Sager.
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Skr. ang. Alderdomsunderstøttelse.

Foranlediget heraf skulde man til behagelig Efterretning

22. Aug.

og videre fornøden Bekendtgørelse tjenstligst melde, at Køb¬
stadkommunallovens § 15 forudsætter, at et Landdistrikt i de

almindelige Anliggender, det har tilfælles med vedkommende
Købstad, kun i Byraadet kan være repræsenteret af et enkelt
Medlem, og at der derfor maa gives Odense Byraad Med¬

hold i den af samme hævdede Opfattelse af Forholdet.

24. Aug

Bekendtgørelse ang. Undtagelse fra Bestemmel¬

Nr. 131.

sen i Lov om Lærlingeforholdet af 30. Marts
1889 § 7, sidste Stykke. (Indenrigsministeriet.)
Indm. Saml. pag. 166.

24. Aug.

Indenrigsmin. Skr. (til Amtmanden over
Odense Amt) ang., i hvilket Forhold Landdistriktet

skal bidrage til de det i Forening med Kjøbstaden
paahvilende Udgifter til Alderdomsunderstøttelse til
værdige trængende udenfor Fattigvæsenet, jfr. Lov
af 9. April 1891.
at det Forhold, i hvilket Land¬

distriktet skal bidrage til de nævnte Udgifter, maa fastsættes
paa den i Lov om Købstadkommunernes Styrelse af 26. Maj

1868 § 15 angivne Maade, nemlig af Byraadet og Amts¬
raadet i Forening, saaledes at denne Fastsættelse gælder for

den tilbagestaaende Del af det Treaar, for hvilket den nuvæ¬
rende Fordelingsnorm med Hensyn til de øvrige for Køb¬

staden og Landdistriktet fælles Udgifter er gældende, og at
Ministeriet derfor i Overensstemmelse med sidstnævnte Be¬

stemmelse ikke kan finde Anledning til at udtale sig om de
ommeldte Spørgsmaal, forinden det maatte vise sig, at By¬
raad og Amtsraad ikke kunne komme til Enighed.

Skr. ang. Alderdomsunderstottelse.

257

1891.

Indenrigsmin. Skr. (til Amtmanden over Ring= 24. Aug.

kjøbing Amt) ang. Opholdskommunens Forpligtelse
til at udrede Alderdomsunderstøttelsen.
I det med Amtets Skrivelse af 29. f. M. hertil indsendte

Andragende har Rindom Sogneraad forespurgt, hvor vidt

det paahviler Rindom eller Stadil Kommune i Medfør af
Lov af 9. April d. A. angaaende Alderdomsunderstøttelse
til værdige trængende uden for Fattigvæsenet at udrede
saadan Understøttelse til N. N., om hvem det er oplyst, at

han er 77 Aar gammel, at han er forsørgelsesberettiget i
Stadil, men opholder sig i Rindom Kommune, samt at han

siden den 1. Februar d. A. har modtaget Fattigunderstøttelse

fra sin Forførgelseskommune gennem Rindom Sogns Fattig¬
væsen.

I Anledning heraf skulde man til behagelig Efterretning

og videre fornøden Bekendtgørelse tjenstligst melde, at Mini¬
steriet med Amtet maa være enigt i, at det under Forud¬

sætning af, at den paagældende Person i øvrigt opfylder

Betingelserne for Adgang til Alderdomsunderstøttelse, maa
paahvile Rindom Kommune som Opholdskommune at udrede
Understøttelsen, saaledes at bemeldte Kommune i Henhold til

Lovens § 7 har Krav paa at erholde tre Fjerdedele af de
anvendte Bekostninger refunderede af Stadil Kommune.

Kirke= og Undervisningsmin. Cirk. (til Biskop= 25. Aug.

perne) ang., at Præsterne ikke kunne tillade Læg¬

prædikanter at tale ved den offentlige Gudstjeneste.
Af en Indberetning derom fra en Biskop erfares det, at
en Sognepræst paa Landet har efter foregaaende Bekendt¬

gørelse i Aviserne ladet en Indremissionær fra Kjøbenhavn
tale i Kirken efter Sognepræstens Prædiken, men inden Guds¬

tjenestens Afslutning. I Anledning heraf har Ministeriet
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Cirk. ang. Lægprædikanter.

—

25. Aug Dags Dato anmodet Biskoppen om at tilkendegive den paa¬
gældende Sognepræst, at han har været aldeles uberettiget

til at tillade en Lægprædikant at tale ved Menighedens ordi¬
nære Gudstjeneste, eftersom Præsternes Bemyndigelse til at
tilstede Mænd, der ikke have Adgang til Prædikestolen, at

tage Ordet i Kirken indskrænker sig til gudelige Forsamlinger
(se Lov af 25. Marts 1872 §11, jfr. Ministeriets Skrivelse

af 17 August s. A.), hvorhos man i øvrigt har ladet Præsten
meddele en alvorlig Advarsel.

Da det imidlertid ifølge Biskoppens Indberetning maa
antages, at saadanne Tilfælde som det omhandlede, om end

sjældne, dog ikke ere aldeles ukendte, skulde Ministeriet i Be¬
tragtning af, at det ikke bør taales, at der vilkaarligen fore¬

tages Afvigelser fra den Form og Karakter, som den kirkelige

Lovgivning og Tradition hjemler Menighedens almindelige
Gudstjeneste i vor Folkekirke, tillige herved tjenstligst anmode

Deres Højærværdighed om behagelig at paalægge Provsterne
i det Dem betroede Stift at vaage over, at Præsterne ikke
tilstede Lægprædikanter at tale ved den offentlige Gudstjeneste.

26. Aug.

Indenrigsmin. Skr. (til Amtmanden over
Præstø Amt) ang., hvorvidt Alderdomsunderstøttelse
i Henhold til Lov af 9. April 1891 kan udbetales

forud for et Kvartal ad Gangen, samt om der til
Hjemkørsel af Brændsel til de understøttede kan ud¬

skrives Sognerejser, saaledes at ingen Udgift hertil

kan erholdes refunderet af Forsørgelseskommunen
eller af Statskassen.
at det første Spørgsmaal ikke lader

sig besvare i den Almindelighed, hvori det er stillet, men at

dets Afgørelse maa bero paa de i ethvert enkelt Tilfælde
foreliggende Forhold, f. Eks. om Understøttelsen kun tilsigter

Str. ang. Alderdomsunderstøttelse.
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at afhjælpe en rent midlertidig Trang, eller om Trangen er 26. Aug.
begrundet i mere vedvarende Aarsager, om det maa anses
rettest, at Understøttelsen ydes i Penge eller i Naturalier

om Huslejehjælp alene er tilstrækkelig, eller om yderligere
Understøttelse er fornøden osv. Naar der er Tale om en

fast aarlig Pengeunderstøttelse, turde der i øvrigt ikkun aldeles

undtagelsesvis være Anledning til at udbetale den for mere
end højst en Maaned ad Gangen, medens derimod f. Eks.

Huslejehjælp i mange Tilfælde maa betales kvartalsvis eller

endog halvaarsvis fornd efter de forskjellige Steders Skik
og Brug.

Hvad angaar det andet af de af Amtet rejste Spørgs¬
maal, bemærkes, at dette maa besvares bekræftende, idet der
ifølge Lovens § 5, 2. Stykke, er hjemlet Kommunalbestyrel¬

serne Ret til at udskrive Sognerejser til de i Loven omhand¬
lede trængende i samme Omfang og efter samme Regler som

til trængende i Almindelighed. At der ikke for en som
Pligtarbejde præsteret Kørsel af vedkommende Opholdskom¬
mune kan beregnes noget Vederlag, der skulde kunne fordres

refunderet, er en Selvfølge, men det samme maa gælde, selv
om det i en Kommune i Medfør af § 17 i Lov om Land¬

kommunernes Styrelse m. v. af 6 Juli 1867 maatte være

bestemt, at Pligtarbejdet for det enkelte Aar skal bortfalde

og skal udføres ved lejede Folk for Kommunens Regning:
thi i Forholdet mellem Opholdskommunen paa den ene Side

og Forjørgelseskommunen eller Statskassen paa den anden
Side maa den lovhjemlede Ret til at udskrive Pligtarbejde

for saa vidt tillige anses for en Pligt, som det over for Op¬
holdskommunen, der har betalt for en Understøttelse, som

ikke behøvede at have medført Udgift for Kommunens Kasse,

maa kunne gøres gældende, at de afholdte Udgifter have

været ufornødne og som Følge heraf ikke kunne være Gen¬
stand for Refusion.
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Skr. ang. Konfirmationsudstyr.

Samme Betragtning maa derhos efter det øvrige Ind¬

26. Aug

hold af Lovens §5, 2. Stykke, føre til, at der for Vederlag
til Læge og Jordemoder til de her omhandlede trængende
ikke under den i Lovens § 8 ommeldte Post i Kommunens

Regnskab kan føres til Udgift et større Beløb, end vedkom¬
mende Embedslæge eller Distriktsjordemoder efter de gældende

Regler vilde kunne have fordret for Hjælp, ydet til trængende i
i Almindelighed, og at der ikke heller for Begravelseshjælp

vil kunne beregnes større Betaling, end Begravelsen koster,
naar Kommunen fuldt ud benytter sig af de Fordele, som

Lovgivningen hjemler ved Begravelser for Fattigvæsenets

Regning (Forordning af 24. September 1708 II. § 23, hvor¬
efter, naar en fattig dør, „Bymændene“ omsonst skulle kaste
Graven og bære ham til Jorden, og Lov om det offentlige

Fattigvæsen af 9. April d. A. § 44 sidste Stykke, hvorefter

der ved Begravelser, der ske for Koumunens Regning, ingen
Betaling erlægges til Præsten, Kirkebetjenten eller Kirken).

26. Aug.

Indenrigsmin. Skr. (til Amtmanden over
Maribo Amt) ang. Virkningen af Hjælp til Kon¬
firmationsudstyr, tilstaaet fattige Folks Børn af
Kommunekassen.
Under Henvisning til, at Sogneraadet for N. N. Kom¬

mune hidtil aarligt af Kommunekassen som Hjælp til
Konfirmationsudstyr har tilstaaet fattige Folks Børn mindre
Beløb, der vel have været opførte i Kommuneregnskaberne

under Udgifterne til Fattigvæsenet, men dog ingen Sinde
ere blevne betragtede som Fattighjælp med dertil knyttede

Virkninger, har bemeldte Sogneraad i det med Amtets
Skrivelse af 28. f. M. fremsendte Andragende forespurgt,

om en slig Understøttelse kan være til Hinder for, at der

tilstaas vedkommende Forældre Alderdomsunderstøttelse i

Cirk. ang. Begravelser.
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Medfør af Lov af 9. April d. A., naar Betingelserne herfor 26. Aug.
i øvrigt ere til Stede.

Ved at forelægge Ministeriet denne Sag har Amtet
for sit Vedkommende blandt andet bemærket, at det er
samme bekendt, at der i flere andre Kommuner i Amtet

uddeles lignende Understøttelser til Konfirmationshjælp, og

at det foreliggende Spørgsmaals Afgørelse derfor har mere
almindelig Interesse.
Foranlediget heraf skulde man til behagelig Efterret¬
ning og videre fornøden Bekendtgørelse tjenstligst melde, at

man med Amtet maa være enig i, at Understøttelser af den
omhandlede Art, der hverken ere tilstaaede eller modtagne

som Fattighjælp, ikke kunne betage Modtagerne Adgangen til
Alderdomsunderstøttelse, men at man i øvrigt maa holde

for, at det er utilstedeligt af Sognekommunernes Kasse at
udrede de paagældende Understøttelser paa Vilkaar af, at der

ikke med dem skal være forbundne de almindelige af Fattig¬

hjælp flydende Virkninger.

Kirke= og Undervisningsmin. Cirk. (til Biskop¬27.
perne) ang. Benyttelsen af Faner eller Musikkorps
ved Begravelser.
I Anledning af, at der til Ministeriet jevnlig ind¬
kommer Forespørgsler om, hvorvidt det er tilladt at benytte

Faner eller særegne Musikkorpsers Assistance ved Be¬
gravelseshøjtideligheder i Kirken eller paa Kinkegaarden,
skulde man, efter at denne Sag har været Genstand for

Behandling i det kirkelige Raad, tjenstligst anmode Deres
Højærværdighed om behagelig at tilkendegive Præsterne i
det Dem betroede Stift, at det følger af Præstens i Lov¬
givningen, jfr Lov om Brugen af Kirkerne af 25. Marts

1872 § 11, udtrykkeligt anerkendte Ansvar for, at de kirke¬

lige Handlinger i Kirken og paa Kirkegaarden udføres med

Aug

27. Avg. Sømmelighed og Orden, at hverken Faner eller ekstra¬
ordinær Musik maa kunne benyttes ved Begravelser i Kirke,

i Ligkapel eller paa Kirkegaard, uden at vedkommende fornd
have erhvervet Præstens Tilladelse dertil, hvilken derhos

bliver at søge i betimelig Tid, senest Dagen forud, og at
slig Tilladelse ikke bør gives, hvor Forholdet er det, at Be¬
nyttelsen af den paagældende Musik eller vedkommende

Faner maatte befrygtes at ville forarge, eller i alt Fald

forstyrre Deltagerne i den kirkelige Handling, saa at den
rolige og andægtige Stemning, som denne forudsætter,
hindres derved.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. (til en Rektor)

7. Sept.

ang. Forstaaelsen af Udtrykket „Embedsforflyttelse“
i Ministeriets Cirkulære af 1. Marts 1890 som

fritagende for Betaling af Skolevidnesbyrd.
at der herunder indbefattes ethvert

Tilfælde, hvor en Embedsmand skifter Bopæl for at over¬
tage et Embede paa et andet Sted i Landet, eller hvor en

privat Mand beskikkes til et Embede og i denne Anledning
maa flytte til en anden Landsdel.

8. Sept.

Bekendtgørelse om, at Lov om Undersøgelse af

Nr. 137.Levnedsmidler

m. m. af 9. April d. A. træder

Kraft den I. Oktober d. A., m. m. (Justitsmini¬
steriet.)
Indm. Saml. pag. 148.

8. Sept.

Bekendtgørelse om Politiets Virksomhed med Hen¬

Nr. 138.

yn til Udtagelse af Prøver af Levnedsmidler til
Undersøgelse. (Justitsministeriet.)
Indm. Saml. pag. 149.

Cirk. om Udgifter v. Forbryderes Udlevering.
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Bekendtgørelse ang. Indførsel af Flæsk og andre S. Sept.
raa Produkter af Svin fra de forenede Stater af Nr. 139.
Nordamerika. (Indenrigsministeriet.)
Indm. Saml. pag. 150.

Anordning ang. Forandring i Anordning af 6. 10. Sept.
September 1888 om Behandlingen af Postforsendel= Nr. 142.
ser til og fra Stats= og kommunale Myndigheder.
(Indenrigsministeriet.)
Indm. Saml. pag. 151.

Justitsmin Cirk. (til samtlige Amtmænd og 10. Sept.

Politimyndigheder) ang. Afholdelsen af Udgifterne
ved Forbryderes Udlevering imellem Danmark og det

tydske Rige.
Efter at der imellem den danske og den tyske Regering

har været ført Forhandlinger om Afholdelsen af Udgifterne
ved Forbryderes Udlevering imellem Danmark og det tyske

Rige, er der truffet Overenskomst om en saadan Ordning

af det paagældende Forhold, at Omkostningerne ved Efter¬

søgelse, Paagribelse, Fængsling og Transport af Forbrydere
indtil den danske henholdsvis tyske Grænse eller indtil ved¬
kommende danske henholdsvis tyske Udskibningshavn bæres
af den Stat, til hvilken Begæringen om Udlevering er rettet,

hvorimod Omkostningerne ved Forbryderes Transport til
Søs samt Udgiften ved Transport gennem et af Rigerne af

Forbrydere, udleverede af en tredje Stat, bæres af den
Stat, som har begæret Udleveringen.

Generaldirektor. for Skattev. Skr. (til en Amts= 10. Sept.
forvalter) ang., hvilke Gebyrer der bør beregnes for

1891. 264 Skr. ang. Geb. for Hartkornsatt. og Udskr. af Matr.

10. Sept.

Hartkornsattester og Udskrifter af Matrikulen, ud¬

færdigede af en Amtstne.
I Anledning af en fra N. N. Amtstue indkommen
Forespørgsel om, hvilke Gebyrer der bør beregnes for Hart¬
kornsattester og Udskrifter af Matrikulen, udfærdigede af
Amtstuen, har Generaldirektoratet udtalt, at der savnes

Hjemmel til at anvende Reglerne i Indenrigsministeriets
Bekendtgørelse af 15. Oktober 1874 om Betalingen for

Kopier af de i Indenrigsministeriet beroende, Matrikulen

vedrørende Dokumenter paa de af Amtstuerne udfærdigede

Udskrifter og Attester, hvorimod der med Hensyn til disse i
Overensstemmelse med Rentekammer=Cirkulære af 7de Ok¬
tober 1843 § 4, Indenrigsministeriets Skrivelse af 18de

Juni 1863 (Departementstidende S. 501) og Generaldirek¬
toratets Skrivelfe af 27. Marts 1873 (Min. Tid. s. A. Nr.
47) vil være at forholde saaledes, at Hartkornsattester an¬

gaaende en Ejendoms nuværende Skyldsætning, der udfær¬
diges efter Rekvisition af en Landinspektør til Brug ved Ud¬
stykning, skulle udfærdiges uden Betaling, at der i øvrigt

for Hartkornsattester angaaende en Ejendoms nuværende
Skyldsætning kun kan beregnes 41 Øre pr. Ark, og at der

for andre Udskrifter af Matrikulen, herunder Udskrifter, der
udvise Anførelsen i 1844 tillige med de senere stedfundne

Forandringer, kun beregnes 1 Kr. pr. Ark, saaledes at, hvad
der er mindre end 1 Ark, regnes for et helt Ark, hvorhos

man har tilføjet, at Amtstuen maa være berettiget til af
forlange, at Landinspektørerne straks ved Rekvisitionen af

Hartkornsattester opgive, at de af dem skulle benyttes til
Brug ved Udstykning, idet de i modsat Fald maa betal¬
Attesterne med 41 Øre pr. Ark.

10. Sept.

Allerh. Reskr. (til Biskoppen over Sjælland¬

Stift) ang., at der maa tillægges dem, der for

Skr. ang. Forst. af Overgangsbest. i 2. om Alderdomsund. 265 1891.

Fremtiden blive Enker efter residerende Kapellaner i 12. Sept.
Kjøbenhavn, Enkepension af Kaldet. (Ministeriet for
Kirke= og Undervisningsvæsenet.)
Indm. Saml. pag. 151.

Indenrigsmin. Skr. (til Amtmanden over Hjør= 15. Sept.

ring Amt) ang., hvorvidt en Vedtægt angaaende Ud¬

førelsen som Naturalarbejde af Snekastningen paa en
Kjøbstads offentlige Veje og Gangstier kan baseres

paa andre Regler for Arbejdets Fordeling end de i
Lov 9. April 1891 §s 4—14 foreskrevne med Hen¬
syn til Snekastningen i Landkommunerne.
at det saaledes rejste Spørgsmaal efter

Ministeriets Formening maa besvares bekræftende.

Indenrigsmin. Skr. (til Amtmanden over Præstø 15. Sept.

Amt) ang. Forstaaelsen af Overgangsbestemmelsen i
Loven om Alderdomsunderstøttelse af 9. April 1891
§ 2.
Ved Skrivelse af 26. f. M. har Amtet forelagt Mini¬
steriet det hermed tilbagefølgende Andragende, hvori Enken

N. N. af N. N., der er født i 1827, besværer sig over, at
Storehedinge Landsogns Sogneraad har nægtet hende Alder¬

domsunderstøttelse i Henhold til Lov Nr. 69 af 9de April

d. A. paa Grund af, at der i 1885, medens hendes Mand

endnu levede, er tilstaaet ham Fattighjælp.
I denne Anledning skulde man til behagelig Efterret¬

ning tjenstligst melde, at der ved den i Lovens § 2 in sine
indeholdte Overgangsbestemmelse maa antages at være til¬
sigtet at stille de Personer over 60 Aar, som paa det Tids¬
punkt, da Loven træder i Kraft, nyde eller have nydt Under¬
Trettende Hæfte.

12
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15. Sept. støttelse af Fattigvæsenet, paa samme Maade som, om Loven

havde været gældende, da Understøttelsen blev dem ydet, og

at det saaledes ved Afgjørelsen af Spørgsmaalet om, hvor
vidt deslige Personer nu have Krav paa Alderdomsunder¬
støttelse, maa komme an paa, om den tidligere modtagne

Fattighjælp under den nævnte Forudsætning kunde have
været forlangt som Alderdomsunderstøttelse.

Da nu i det foreliggende Tilfælde Andragerindens
Mand er født i Aaret 1822 og saaledes var over 60 Aar,

da han i 1885 modtog Understøttelse af Fattigvæsenet, vil
denne ikke over for ham — og altsaa heller ikke over for

hans Hustru — kunne betragtes som Fattighjælp, saafremt
han den Gang i øvrigt opfyldte Betingelserne for Op¬
naaelse af Alderdomsunderstøttelse; for saa vidt dette har været
Tilfældet, vil der ikke nu kunne nægtes hende Understøttelse

af den Grund, at hun i 1885 endnu ikke havde fyldt sit
60de Aar.

18. Sept.

Lov om, at de islandske Love herefter kun skulle

ndgaa paa Islandsk. (Ministeriet for Island.)
Vi Christian den Niende osv. G. v.: Altinget

har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadfæstet følgende
Lov:

1. De af Altinget vedtagne, af Kongen stadfæstede

Love udgaa herefter kun med islandsk Tekst.
2. Samtidig med vedkommende Lovs Emanation au¬
toriserer Ministeriet for Island en ved sammes Foranstalt¬

ning tilvejebragt dansk officiel Oversættelse af Loven, som
bekendtgøres i Kongeriget paa den der med Hensyn til
Loves Publikation brugelige Maade. Denne Oversættelse
kan lægges til Grund ved Lovens Anvendelse af danske
Domstole og Regeringsmyndigheder.
3. Denne Lov træder i Kraft den 1ste Januar 1892.

Skr. ang. Fødselsattester i offentl. Sager.

267

1891.

Justitsmin. Skr. (til Amtmanden over Viborg 18. Sept.
Amt) ang., at Fødselsattester i offentlige Sager
ordentligvis bør rekvireres direkte hos vedkommende
Sognepræst.
Ved hertil at indsende et Andragende, hvori Herreds¬
fogden i N. N. Herreder henleder Opmærksomheden paa, at
det mere og mere bliver Sædvane, at Fødselsattester til

Brug i offentlige Sager ikke af Jurisdiktionerne rekvireres
ved direkte Henvendelse til vedkommende Sognepræst, men
derimod ved Henvendelse til den Retsbetjent, i hvis Juris¬

diktion Fødesognet er beliggende, undertiden endog kun
gennem en i „Politiefterretninger“ indrykket Meddelelse, har

Hr. Kammerherren i behagelig Skrivelse af 8de d. M. under
Henvisning til, at den angivne Fremgangsmaade kan bevirke

en Forsinkelse af en Sags Fremme, der bør søges undgaaet,
udtalt, at de ommeldte Attester formentlig ordentligvis bør

rekvireres direkte hos vedkommende Sognepræst.
Foranlediget heraf skal man tjenstligst melde, at Justits¬

ministeriet tiltræder den af Dem saaledes udtalte Anskuelse.

Indenrigsmin. Skr. (til Amtmanden over Ma=21. Sept.

ribo Amt) ang., at Besættelsen af en ved et af den
almindelige Vælgerklasse valgt Sogneraadsmedlems

Død ledigbleven Plads i Sogneraadet ikke kan ud¬

sættes længere end til det først forefaldende ordent¬
lige Valg paa Sogneraadsmedlemmer.
I det med Amtets Skrivelse af 9. d. M. tilbagefulgte

Andragende har Smed N. N. af N. N. forespurgt, hvor
vidt N. N. Sogneraad, efter at det af den almindelige

Vælgerklasse valgte Medlem af Sogneraadet, N. N., den 22.
Oktober 1888 var afgaaet ved Døden, har været berettiget
til at opsætte Besættelsen af den saaledes ledig blevne Plads
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21 Sept i Raadet længere end til de næste ordentlige Valg efter hans

Død, uanset at disse afholdes af den høistbeskattede Vælger¬
klasse.

I denne Anledning skulde man til behagelig Efterret¬
ning og videre fornøden Bekendtgørelse tjenstligst melde, at
Ministeriet maa holde for, at den i Landkommunalloven af

6. Juli 1867 § 10 i Slutningen indeholdte Bestemmelse,
hvorefter der ved et Medlems Udtrædelse af Sogneraadet
skal foretages nyt Valg, medmindre Raadet med Enstem¬

mighed vedtager, at Besættelsen af den ledige Plads kan
opsættes til næste almindelige Valg, er at forstaa saaledes,

at der ved Udtrykket „almindelige“ Valg i denne Sammen¬

hæng er sigtet til de hvert 3dje Aar forefaldende „ordent¬

lige“ Valg, og at den ledig blevne Plads's Besættelse ikke
kan udsættes længere end til de første efter Vakancen fore¬

faldende ordentlige Valg uden Hensyn til, om disse blive at
foretage af den almindelige eller af den høistbeskattede
Vælgerklasse.
21. Sept.

Indenrigsmin. Skr. (til Amtmanden over Præstø
Amt) ang., at Personer, der erholde Alderdoms¬

understøttelse, ikke kunne have Ophold paa Fattig¬
gaarden mod at Kommunen faar Alderdomsunderstøttel¬

sen som Vederlag.
Ved Skrivelse af 26. f. M. har Amtet forelagt Mini¬

steriet et Andragende, hvori N. N. Sogneraad har forespurgt,
hvor vidt det kan tilstedes, at 4 gamle Mænd og Kvinder,
der hidtil have været forsørgede paa Kommunens Fattiggaard,
men som i Henhold til Lov Nr. 69 af 9. April d. A. have

fremsat Begæring om Alderdomsunderstøttelse, hvilken er

dem tilstaaet henholdsvis med 200 Kr. og med 150 Kr.
aarlig til hver, efter deres eget Ønske kunne forblive paa

Fattiggaarden, dog uden at være undergivne nogen Tvang,
mod at Kommunen da erholder Alderdomsunderstøttelsen

Skr. om Desinfettion i Anl. af Miltbrand. 269 1891.

som Vederlag for deres Forplejning og Ophold paa Fattig=21. Sept.
gaarden.

I denne Anledning skulde man til behagelig Efterret¬
ning og videre fornøden Bekendtgørelse tjenstligst melde, at

Ministeriet maa anse en saadan Ordning for uforenelig med

Bestemmelserne i fornævnte Lov, hvorfor der ikke heller i

Henhold til sammes § 9 kan tilstaas Tilskud af Statskassen
til Kommunens Udgifter ved de paagældendes Forsørgelse
paa den omhandlede Maade.

Bekendtgørelse ang. Kassation af Stempelmærker. 24. Sept.
(Generaldirektoratet for Skattevæsenet.

Nr. 148.

Indm. Saml. pag. 152.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. (til Amtman=25. Sept.
den over Holbæk Amt) ang Oprettelsen af en sær¬
skilt „de Fattiges Kasse“ for hvert af de to til en

Kommune hørende Sogne.
at der intet haves at erindre imod, at

der oprettes en særskilt „de Fattiges Kasse“ for hvert af de
to Sogne, saaledes at de i Loven af 8. Marts 1856, jfr.

navnlig dens § 2 og dens § 7, nævnte Indtægter fra hvert
af Sognene tilfalde det paagældende Sogns „de Fattiges

Kasse“ og kun komme Sognets Beboere tilgode, medens der
ikke fra det ene Sogns „de Fattiges Kasse“ kan ydes Bi¬
drag til det andet Sogns.

Indenrigsmin. Skr. (til Amtmanden over Sorø 26. Sept.

Amt) ang. Omfanget af den i Tilfælde af wiltbrand

nødvendige Desinfektion af den Stald, hvori de af
Sygdømmen angrebne Dyr have henstaaet.
12'
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Med behagelig Skrivelse af 9. Maj d. A. har Hr. Amt¬

26. Sept.

manden til Ministeriets Afgørelse indsendt en fra Birke¬

dommeren i N. N. Birk fremkommen Forespørgsel angaaende

Omfanget af den i Tilfælde af Miltbrand nødvendige Des¬
infektion af den Stald, hvori de af Sygdommen angrebne

Dyr have henstaaet.

Foranlediget heraf skal man efter stedfunden Brev¬

veksling med det veterinære Sundhedsraad under Henvis¬
ning til Bestemmelserne i Instruks for Dyrlæger af 28.
September 1858 B. b., Miltbrand, sammenholdt med B. a. 6.,

til behagelig Efterretning og videre fornøden Bekendtgørelse

tjenstlig melde, at der altid bør finde en Rensning og Des¬

infektion Sted af hele den Stald, hvori de af Sygdommen
angrebne Dyr have henstaaet. For saa vidt dette, hvad der
altid maa anses for det rigtigste, er sket straks samtidig med

Desinfektionen af det Sted, hvor de syge Dyr have henstaaet,

og umiddelbart efter at disse ere blevne afsondrede fra den

øvrige Besætning, behøves ingen yderligere Desinfektion,
saafremt ingen nye Sygdomstilfælde senere maatte have vist
sig i den i Stalden henstaaende Besætning. Har den første
Desinfektion derimod været indskrænket til det Sted, hvor

de syge Dyr have staaet, maa der foretages en yderligere
efter de stedlige Forhold og Omstændigheder afpasset Des¬

infektion af hele Stalden. Det tilføjes, at det Sted eller
den Stald, hvor de syge Dyr efter Afsondringen have hen¬

staaet, selvfølgelig ogsaa skal desinficeres, forinden det offent¬
liges Tilsyn ophæves.

26. Sept.

Indenrigsmin. Skr. (til Amtmanden over Præstø

Amt) ang. Begæringer om Alderdomsunderstøttelse,
der ere underskrevne „m. p. P.“
Under Henvisning til, at flere af de til Amtet ind¬
komne Begæringer om Alderdomsunderstøttelse af vedkom¬

Skr. om Udlændinges Ægteskabsindg. her. 271
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mende Andragere ere underskrevne „m. p. P.“, har Amtet 26. Sopt.
i Skrivelse af 26. f. M. forespurgt, om saadan Underskrift,

forndsat at Dokumentet tillige er forsynet med Underskrift af
Vitterlighedsvidner (jfr. D. L. 5—1—7), kan tages for
gyldig, eller om der i saadanne Tilfælde skal følges den

i Lov Nr. 69 af 9. April d. A. § 3 foreskrevne Frem¬
gangsmaade, hvorefter, naar vedkommende selv er ude af

Stand til at ndstede en Erklæring paa Tro og Love om,

at Begæringens Indhold er overensstemmende med Sand¬

heden, Rigtigheden af de i Begæringen indeholdte Oplys¬
ninger skal attesteres af tvende med Forholdene nøje kendte
Personer.

I denne Anledning skulde man til behagelig Efterret¬
ning tjenstligst melde, at, naar Andrageren med Iagttagelse

af Forskrifterne i D. L. 5—1—7 har underskrevet Erklæ¬

ringen om, at Begæringens Indhold er overensstemmende
med Sandheden, og Kommunalbestyrelsen intet finder at

erindre mod de Mænds Troværdighed, der have underskrevet
til Vitterlighed, kan det ikke forlanges af Andrageren, at

han skal fremskaffe den i § 3 in fine foreskrevne Attest om

Rigtigheden af de i Begæringen indeholdte Oplysninger.

Indenrigsmin. Skr. (til Ministeriet for Kirke= 28. Sept.

og Undervisningsvæsenet) ang., at en udenlandsk

Mandsperson, der agter at indgaa Ægteskab her i

Landet, enten maa præstere Hjemstedsbevis eller godt¬
gøre, at Indenrigsministeriet har bevilget ham Und¬
tagelse herfra.
I Skrivelse af 20. Juli d. A. har Ministeriet for Kirke¬
og Undervisningsvæsenet begært Indenrigsministeriets Yt¬

tringer i Anledning af hosfølgende Andragende, hvori Bi¬
skoppen over Fyns Stift under Henvisning til Indholdet af

§ 42 i Lov Nr. 67 af 9. April d. A. om det offentlige
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28. Sept. Fattigvæsen har henstillet, at der gives Præsterne fornøden

Vejledning med Hensyn til, i hvilke fremmede Lande danske
Undersaatter kunne indgaa Ægteskab uden at tilvejebringe
Bevis for, at de med Familie og i Tilfælde af deres Død

deres Enker og Børn i Trangstilfælde ville blive modtagne
i Danmark.

Foranlediget heraf skulde man til behagelig Underret¬
ning tjenstligst melde, at Indenrigsministeriet maa holde for,
at en saadan Vejledning for Sognepræsterne er ufornøden,

idet disse ifølge Fattiglovens § 42 alene ere henviste til at
forlange, at den udenlandske Mandsperson, der agter at
indgaa Ægteskab her i Landet, enten præsterer Hjemsteds¬

bevis eller godtgør, at Indenrigsministeriet har bevilget ham

Undtagelse herfra. Meningen med den i den ommeldte

Paragraf indeholdte Bestemmelse: „Dog kan Indenrigs¬
ministeren bevilge Undtagelse herfra, naar særdeles Omstæn¬

digheder tale derfor, og navnlig bør saadant Bevis ikke
fordres, naar i den paagældendes Hjemland danske Under¬
saatter kunne indgaa Ægteskab uden at tilvejebringe det“

kan efter Sætningsforbindelsen nemlig kun være den, at det
Forhold, at danske Undersaatter i paagældendes Hjemland
kunne indgaa Ægteskab uden at tilvejebringe Hjemstedsbevis,

af Lovgivningen er fremhævet som en af de særdeles Om¬

stændigheder, under hvilke Indenrigsministeriet kan bevilge

Undtagelse fra Regelen om Bevisets Nødvendighed.

29. Sept.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. (til en Skole¬
direktion) ang. Pogeskolens Stilling i Landkommunen.
I Skrivelse af 25. f. M. har Deres Højærværdighed
for at opnaa Klarhed med Hensyn til Pogeskolernes Stilling

i Landkommuner udviklet Deres Opfattelse af disse Skolers
Stilling og udbedt Dem Ministeriets Afgjørelse af, hvorvidt
denne Deres Opfattelse er rigtig. Deres Opfattelse gaar

Skr. om Pogeskoler.
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ud paa følgende: 1. Naar en Pogeskole oprettes i et Skole=29 Sept.
distrikt uden Ministeriets Paalæg men med sammes Til¬

ladelse som Led i det stedlige Skolevæsen, bekendtgøres Plad¬
sen ledig af Sogneraadet, der saa modtager Ansøgningerne

og vælger Lærerinden paa en vis Opsigelsesfrist fra begge
Sider. Den valgte stadfæstes saa af Skoledirektionen, hvis

Samtykke ligeledes udkræves til den paagældendes Afskedigelse,

og Pogeskolen kan atter nedlægges, naar Sogneraadet og
Skoledirektionen derom maatte være enige. Lærerinden kan
ikke faa fast Ansættelse og altsaa heller ikke Pensionsret. 2.
Bliver derimod en Pogeskole oprettet i Følge Ministeriets

Paalæg, bliver Embedet at opslaa ledigt af Skoledirektionen,
der modtager Ansøgningerne, indsender dem til Sogneraadet
til Indstilling af 3 Ansøgere og derpaa ansætter en af disse

ved Konstitution. Efter to Aars Forløb vil den ansatte
kunne vente fast Ansættelse med Pensionsret, naar forinden

Sogneraadet og Skoledirektionen finde Anledning til at ønske
Embedet fastsat som et stedsevarende Led i det stedlige Skole¬

væsen og erhverve Ministeriets Samtykke hertil samt til
Fastsættelse af en Reguleringssum. En saadan Pogeskole
kan ikke nedlægges uden efter Ansøgning med Ministeriets

Tilladelse, og Lærerinden kan ikke afskediges uden efter de

samme Regler, der gjælde for Afskedigelser af fast ansatte
Skolelærere.

Ministeriet skal i Anledning af denne Forespørgsel med¬

dele, at man ikke kan tillægge den af Dem opstillede Son¬

dring mellem, om Pogeskolerne oprettes med Ministeriets
Tilladelse eller efter Ministeriets Paalæg, nogen Betydning.
Disse Skoler, til hvis Oprettelse der altid maa kræves
Ministeriets Tilladelse, jfr. Lov af 8. Marts 1856 8 1 i. f.,

ville være aldeles ens stillede i begge disse Tilfælde. Miui¬

steriet kan i øvrigt godkende det af Dem under Nr. 1 ud¬

viklede, idet man dog skal tilføje, at der ogsaa til Poge¬

skolernes Nedlæggelse kræves Tilladelse fra Ministeriet.
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29. Sept.Ministeriet vil samtidig med, at der gives Tilladelse til

Pogeskolens Oprettelse, fastsætte Lønningen og som Regel
bestemme, at eksaminerede Lærerinder bør have Fortrinsret
for ueksaminerede ved Lærerindepladsens Besættelse. Man
skal endelig akcentuere disse Skolers midlertidige Karakter,

hvoraf følger, at Lærerinderne ikke kunne faa fast Ansættelse
og Pensionsret. Med Hensyn til det af Dem under Nr. 2

udviklede skal Ministeriet bemærke, at der her formentlig
foreligger en Forveksling mellem Pogelærerindeembeder og
faste Lærerindeembeder efter Lov af 29. Marts 1867 § 2,

hvilke Lærerindeembeder jo for saa vidt gerne kunne være
Pogelærerindeembeder“ som vedkommende Lærerinder kunne

have det Hverv at undervise de yngste Klasser. Paa saa¬

danne Embeder, der enten kunne oprettes i Stedet for
Andenlærerembeder efter den nævnte Lovbestemmelse eller

kunne udvikle sig af egentlige Pogelærerindeembeder naar
vedkommende Skoleavtoriteter ere komne til Klarhed om, at

en Pogeskole bør overgaa til at blive et fast Led i Sognets
Skolevæsen, finder det af Dem under Nr. 2 udviklede fuldt
ud Anvendelse. Ministeriet skal endelig henvise til Cirkulære

af 10. Maj 1878*
*)der for de egentlige Pogeskolers Ved¬
kommende endnu staar ved Magt.

1. Okt.

Justitsmin. Cirk. (til Udskrivningscheferne, Lægds¬
forstanderne og Lægdsmændene samt Mønstrings¬

bestyrerne) ang. en ny Fortegnelse over Lægderne i
Danmark.

Efter at Justitsministeriet fra vedkommende Udskrivnings¬
chefer og Lægdsforstandere har indhentet Forslag i Anledning

af Udarbejdelsen af en ny Fortegnelse over Lægderne i Dan¬

*) Se nærværende Samlings 10de Hæfte Side 342—344.

2. om Islands Landsbank.

275

1891.

mark, fastsættes den hermed følgende Inddeling og Nummer¬ 1.

Okt.

følge for Lægder som gældende fra den 1. Januar 1892*

I Fortegnelsen mærkes følgende Afvigelser fra den nu¬
værende Orduing:

1. 1ste Udskrivningskreds's 22de Lægd Gjentofte Sogns
vestre Del er delt i to Lægder 22 2 og 22 b.
2. De under Kallehave Sogn hørende Øer:

Langø, tidligere af 2den Udskrivningskreds's 152de Lægd,
og Tærø, tidligere af samme Kreds's 153de Lægd, samt

Lilleø ere henlagte under Kredsens 174de Lægd, Dams¬
holte Sogn.
3.

3dje Udskrivningskreds's 33te Lægd St. Jørgens og
Sørup Sogne er delt i to Lægder 334 og 33b.

4.

Samme Kreds's 237te og 238te Lægd Kolding Købstad
og Landsogn ere sammendragne til et Lægd.

5.

Ollerup By og Mark af samme Kreds's 252de Lægd er
henlagt til Kredsens 253de Lægd.

6.4de

Udskrivningskreds's 62de Lægd Ondsager Sogn er

delt i to Lægder 62 2 og 62 b.

7. Haustrup By af samme Kreds's 100de Lægd er henlagt
til Kredsens 99de Lægd.
8.

Samme Kreds's 159de Lægd Østbirk Sogn er delt i to
Lægder 159 a og 159b og

9. Samme Kreds's 212te Lægd Linaa Sogn er delt i to
Lægder 212 2 og 212 b.

Lov om Forandring i § 25 i Lov af 18. Sep= 2. Okt.

tember 1885 om Oprettelsen af en Landsbank paa
Island. (Ministeriet for Island.)

5

Med Hensyn til Inddelingen og Numerfølgen hen¬

vises til Ministerialtidende A for 1891 Side 213 ff.
hvor der ogsaa — Side 240ff. — findes optaget en
Fortegnelse efter Bogstavfølgenover hvert Sogns Plads
i den nye Lægdsinddeling.

1891.

2. Okt.
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Vi Christian den Niende osv. G. v. Altinget har
vedtaget og Vi ved vort Samtykke stadfæstet følgende Lov:
1. Landsbankens administrerende Direktør lønnes med

5,000 Kr. aarlig. Landsbankens administrerende Direktør

maa aldrig forestaa et Embede eller drive andet Erhverv.

Bogholderen lønnes med 2,400 Kr. aarlig.

Kassereren lønnes med 2,400 Kr. aarlig.
Endvidere erholder Kassereren 1 º½0 af Bankens Ind¬
betalinger og Udbetalinger efter hvert Kvartalsregnskab.
2. For saa vidt den administrerende Direktør angaar,

træder denne Lov i Kraft, naar han fyldestgør de i § 1
fastsatte Betingelser.

3. Okt.

Kundgørelse ang. Stadfæstelse paa reviderede Sta¬

Nr. 151.

tutter for den vest= og sønderjydske Kredirførening.
(Indenrigsminiiteriet).
Kapitel I.

Almindelige Bestemmelser.
1. Foreningens Formaal er at skaffe dens Medlemmer

uopsigelige Laan i deres Landejendomme, hvilke Laan for¬
rentes og afdrages ved uforanderlige halvaarlige Indbetalin¬

ger, saaledes at Afdragene stige i samme Grad, som Renten
synker.

Dette søges opnaaet derved, at der af Foreningen ud¬

stedes og sættes i Omløb et Beløb af Obligationer, der

svarer til det Beløb, for hvilket den har modtaget Pante¬

forskrivninger fra sine Medlemmer, saaledes at disse Obli¬

gationer sikres, forrentes og afbetales efter nedenstaaende
Bestemmelser.

2. Medlem af Foreningen er enhver Ejer af Land¬
ejendomme i Ringkjøbing og Ribe Amter, samt i de 8 for¬

henværende slesvigske Sogne i Kolding Herred, Vejle Amt,
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som mod Pantsættelse af sin Ejendom har modtaget Laan af 3. Okt.
Foreningen.

Endvidere ere Ejere af de til Foreningen pantsatte

Ejendomme i Slesvig, der have udstedt Panteforskrivninger

til Foreningen, Medlemmer af denne.
3. Foreningens Udlaan afgrænses i særegne Serier

og Afdelinger.
I alle af Medlemmerne til Foreningen udstedte Pante¬

forskrivninger og af Foreningens Bestyrelse til Jhænde¬
haveren udstedte Kasseobligationer skal det udtrykkelig an¬
føres, til hvilken Serie eller Afdeling de henhøre, ligesom
ogsaa de til Kasseobligationerne hørende Rentekupons skulle
have tydelig Betegnelse derom.

Det er derhos en Selvfølge, at enhver Afbetaling med

Kasseobligationer paa et hos Foreningen optaget Laan kun
kan finde Sted med Obligationer af den Serie eller Afdeling,
hvortil Laanet hører.

Repræsentantskabet og Bestyrelsen skal med Indenrigs¬
ministeriets Billigelse kunne bestemme Afslutningen af en

Serie eller en af dens Underafdelinger,naar den har naaet
en Størrelse af 20 Millioner Kroner.

Naar en Serie eller Afdeling sluttes og en ny begyn¬
der, skat dette tilstrækkelig og betimelig bekendtgøres.

4. Samtlige Medlemmer inden for hver Serie eller
Afdeling hæfte solidarisk eller en for alle og alle for en, serie¬
eller afdelingsvis, for de af Foreningen udstedte Obliga¬

tioner med de af dem pantsatte Ejendommes fulde Taksa¬
tionsværdi, for saa vidt de have erholdt til Laan det hele
Beløb, som efter disse Statutter kan udlaanes af Forenin¬

gen, nemlig 3 af Taksationsværdien, og i samme Forhold
til det laante Beløb, naar de have erholdt et mindre Laan.

Naar en Serie eller Afdeling er sluttet, skal dog det

solidariske Ansvar vedblive mellem denne og den efterføl¬
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3. Okt.

gende, indtil sidstnævnte ved Udløbet af et Regnskabsaar har

opnaaet en samlet Hovedstol af 2 Millioner Kroner.
Det bliver at iagttage, at der ikke meddeles den Inter¬

essent, der udtræder af Foreningen eller en bestemt Serie,
Tilstaaelse for Ophøret af det ham paahvilende solidariske
Ansvar, forinden Regnskabet for det paagældende Aar af
Indenrigsministeriet er blevet forsynet med Paategning om,
at der ved samme intet fra det offentliges Side er fundet

at erindre, eller han har stillet en saadan Sikkerhed for

Fyldestgørelsen af det solidariske Ansvar, som Indenrigs¬
ministeriet finder tilstrækkelig.

Interessenterne kunne først udtræde af Foreningen,
naar de ganske have afbetalt deres Gjæld til samme, over¬

ensstemmende med de i det følgende foreskrevne Bestem¬
melser.

5. Der tilstaaes kun Laan i Ejendomme, som anven¬

des til Agerbrug og Kvægavl, men, for saa vidt der med

en saadan Ejendom er forbundet Indtægter af anden Be¬
skaffenhed, saasom af Skovbrug eller Tørvemoser, eller saa¬
danne Anlæg som Teglværk, Krohold, Kornmøllebrug,
Brændevinsbrænderi eller andet Fabrikanlæg, eller Bygninger,

som ikke ere fornødne til Jordens Drift, men dog kunne
antages til enhver Tid at kunne bortlejes, — da kan Ka¬
pitalværdien heraf, beregnet paa den Maade, som herefter

bestemmes, tillægges den Værdi, hvortil Ejendommen efter
dens Indtægter af Agerbrug og Kvægavl ansættes; men
dette Tillæg kan ingen Sinde beregnes til mere end 1 af
Ejendommens hele beregnede Værdi.

De til en Ejendom hørende Indtægter af Arvefæste¬

afgifter og faste Refusioner, saavel som af Bøndergods og
Tiender, anses som hidrørende fra Agerbrug.

For at kunne modtages som Pant maa Ejendommen

ifølge Taksation af de af Foreningen antagne Taksations¬
mænd kunne afgive et sikkert aarligt Indtægtsoverskud.
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Ved Pantsættelsen af en Ejendom maa derhos tillige 3. Okt.

gives Pant i dennes Besætning, Inventarium, Avls= og

Mejeriredskaber, Folkesenge, Fjeder= og Rejsevogne, Seletøjer
og Ildebrændsel samt i Ejendommens Produkter, derunder
aftærsket Korn.

Endvidere skal pantsættes de i Ejendommens Bygninger
værende mur= og sømfaste Genstande, hvortil henregnes

Kakkelovne, Komfurer og Grubekedler samt Bygningernes og
de øvrige Genstandes Assurancesummer.
6. Laan af Foreningen kunne kun tilstaas med indtil

31 af det Beløb, hvortil den til Pant tilbudte Ejendom er
vurderet efter de i disse Statutter indeholdte Regler.

I Størrelsen af det Laan, der saaledes kan indrømmes,

bliver at fradrage Beløbet af de Kapitaler eller kapitaliserede

aarlige Afgifter, saasom Arvefæsteafgifter eller deslige, der

skulle forblive indestaaende i Ejendommen med Prioritet

fremfor Foreningen. Faste aarlige Afgifter blive at betragte
som en 25 Gange saa stor Kapital.
Laanet kan ikke være mindre end 600 Kr. og maa ud¬

gøre et Beløb, hvori 100 gaar op. Det tilstaas i Reglen
kun paa 1ste Prioritets Panteret; dog kan der ogsaa gives
Laan i saadanne Ejendomme, paa hvilke der hæfter Kapitaler

uopsigelige fra Kreditors Side, eller aarlige Afgifter uop¬

sigelige paa samme Maade, ligesom der ogsaa tilstaas Laan
mod 2den Prioritets Panteret, naar den første Prioritets¬
haver forsyner den til ham udstedte Forskrivning med en i

Pantebogen indført Paategning om, at hans Fordring, selv
i Tilfælde af Forandring af Pantets Ejer, ikke skal blive
opsagt i de 10 første Aar, eller endelig den i Ejendommen
indestaaende første Prioritetsfordring er Midler, som høre
under offentlig Bestyrelse.
7. Den, der ønsker at indtræde i Foreningen, har at

henvende sig til Bestyrelsen med en skriftlig Begæring om
at faa sin Ejendom takseret, hvilken Begæring, der bliver
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3. OEt. at fremsende inden en af Bestyrelsen nærmere fastsat Frist,

tillige maa indeholde en Angivelse af det Laan, som attraas.
Trykte Formularer til disse Begæringer kunne erholdes saa¬

vel paa Foreningens Kontor som hos Repræsentanterne og

skulle tillige angive, hvilke andre Oplysninger og Dokumen¬

ter, Ejendommen betræffende, der bliver at vedlægge Begæ¬
ringen enten i Original eller i behørig bekræftede Gen¬
parter, saasom:

a. Skøder og andre Adkomstdokumenter.

b. Attest eller Udskrift af Pantebogen om de Ejendommen
paahvilende Behæftelser og Servitutter.

c. Attest om Bygningernes Brandassurancesum eller Ud¬
skrift af Brandtaksationsprotokollen samt behørig Op¬

lysning om Besætningens og Inventariets Assurance¬
sum.
d.

Autoriseret Kort over Ejendommens Tilliggende eller

Kopi af Udskiftnings= eller Matrikulskortet, samt en
Arealberegning. Naar en Del af Ejendommen er Bønder¬

gods eller Skove og Tørvemoser, behøves dog ikke Kort

herover, naar behørige Oplysninger om alle Ejendom¬
mens Bestanddele paa anden Maade tilvejebringes.
6.

De Forpagtnings= eller Lejekontrakter, hvorved nogen

Del af Ejendommen maatte være bortforpagtet eller

bortlejet, samt Afskrift af Jordebogen, for saa vidt der
til Ejendommen hører Bøndergods.

Bekostningen ved Taksationen og Repræsentantens Efter¬
syn af en Ejendom, hvori Laan søges, afholdes af Forenin¬
gen,imod

at enhver Laansøger til Bestridelse af Udgifterne

herved til vedkommende Series Reservefond erlægger en Be¬
taling, der i Forhold til Størrelsen af det forlangte Laan
udfindes ved at beregne af

de første 5,000 Kr. 4 0,00
de næste 5,000 Kr. 3 0s0
de næste 10,000 Kr. 2 010
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og af de overstigende 1 ºoo, dog at Betalingen ikke maa3. OEt.
overstige 80 Kr. og ikke være mindre end 10 Kr.

Disse Takster kunne af Repræsentantskabet og Bestyrel¬
sen i Forening forandres, saaledes at Forholdet mellem de

angivne Satser bevares, naar saadan Forandring maatte

vise sig nødvendig, for at virkelig medgaaede Omkostninger
nøjagtigere kunne dækkes.

Saafremt Betalingen ikke erlægges ved Begæringens
Indgivelse, skal der stilles Sikkerhed for, at Beløbet betales
i den næstfølgende Termin.

Saasnart en Blanket til Laanebegæring forlanges,
skal Bestyrelsen sammen med Blanketten tilstille den paa¬

gældende et Eksemplar af Foreningens Statutter.

Saafremt en Ejendoms Størrelse eller særlige Beskaffen¬
hed foranlediger Benyttelsen af flere end 2 Taksationsmænd,

eller af Mænd med særlig Fagkundskab, er Kreditforeningen

berettiget til at fordre de dertil medgaaede Udgifter er¬
stattede.

Ved Beregningen af foranstaaende Betaling bliver i alle
Tilfælde, hvor Laan ønskes paa 2den Prioritet, den i Ejen¬

dommen paa 1ste Prioritet indestaaende Kapital ligesom ogsaa

Kapitalværdien af forud prioriterede Afgifter (herunder ogsaa
Aftægter) at lægge til Laanet, og Betalingen at erlægge
efter Størrelsen af det samlede Beløb, der saaledes ud¬
kommer.

Saafremt Laanet paa 1ste Prioritet imidlertid skyldes

til en af Foreningens Serier eller Afdelinger, skal dette ikke
medregnes ved den foranstaaende Beregning, men Betalingen

bliver alene at erlægge efter Størrelsen af det begærte
Tillægslaan.

For saa vidt den fornævnte Betaling maatte vise sig
utilstrækkelig til Bestridelsen af samtlige Udgifter, tilskyder

Reservefonden for den paagældende Serie eller Afdeling det
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3. Okt.
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manglende Beløb, men beholder paa den anden Side det
mulige Overskud.

Ejeren er pligtig til under Forretningen at meddele
Taksationsmændene alle de Oplysninger om Ejendommen,
som disse i Medfør af deres Instruks og ellers til Øjemedets

Opnaaelse maatte forlange, og har han ved sin Underskrift
at tilføje Taksationsforretningen en Erklæring om, at han
har meddelt disse Oplysninger efter bedste Vidende. End¬

videre er han pligtig at meddele Repræsentanten lignende
Oplysninger.
Det Repræsentanterne og Taksatorerne for de afholdte

Forretninger tilkommende Beløb udbetales i Reglen halv¬

aarlig til de vedkommende efter indgiven og rigtig befunden
Regning, der maa oplyse, naar og hos hvem de derpaa op¬

førte Forretninger ere afholdte.
8. Naar Bestyrelsen intet finder at erindre ved Taksa¬

tionsforretningen, eller og de yderligere Oplysninger, der

maatte findes nødvendige, ere erhvervede, afgør den, hvor¬
vidt det attraaede Laan kan bevilges, hvorom vedkommende

snarest muligt derefter vil blive underrettet.
Naar Laanet bevilges, har Laantageren efter en ham

tilstillet Koncept at udstede sin Panteforskrivning, som under¬

skrives i 2de Bestyrelsen bekendte Mænds Overværelse og

derefter foranstaltes tinglæst, hvorefter Laanet vil blive ud¬
betalt.

Det er en Selvfølge, at Foreningens Bestyrelse er al¬
deles uberettiget til paa nogen Maade at behæfte eller af¬

hænde de af Medlemmerne til Foreningen udstedte Pante¬

forskrivninger.
Omkostningerne ved Obligationens Udstedelse og dens

Tinglæsning m. v. blive selvfølgelig at afholde af Laan¬
tageren.
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Kapitel II.

1891.

3. OEt.

Om Pantets Taksation og Kontrol med dets

Vedligeholdelse.

9. Enhver til Pant tilbudt Ejendom takseres af to af

Foreningens faste Taksationsmænd. Taksationen skal i Reglen

afholdes i Tidsrummet fra 1. April til 1. November. Dog
kan Bestyrelsen tilstede Undtagelse herfra, naar Taksations¬
mændene udtrykkelig erklære, at Aarstiden ikke har været til

Hinder for Forretningens paalidelige Udførelse.
10. Under Forretningens Udførelse have Taksations¬

mændene nøje at følge den dem meddelte Instruks. Herved

bør de dog ingenlunde lade sig afholde fra at tage Hensyn
til saadanne i Instruksen ikke omhandlede særegne Forhold

og Omstændigheder, som kunne have Indflydelse paa Ejen¬
dommens Værdi. Saa bør de og affordre Ejeren alle de

til en nøjagtig Taksation fornødne Oplysninger og efter
endt Forretning straks give den beskreven.

I1. Enhver Taksationsforretning skal indeholde en
fuldstændig og nøjagtig Beskrivelse af den paagældende Ejen¬

doms Beskaffenhed, navnlig Angivelse af dens Skyldsætning,
Areal og dettes naturlige Beskaffenhed samt af Ejendommens

Kulturtilstand og Dyrkningsmaade og af Bygningernes Til¬
stand. Over Besætningen og alle ved et Landbrug vigtigere

Inventariestykker og Redskaber bør der optages en nøjagtig
Fortegnelse, hvorhos Taksationsmændene skulle afgive deres
Skøn om, hvor vidt Besætning og Inventarium staa i et

passende Forhold til Ejendommens Størrelse og Drifts¬
maade.

12. Taksationen af en Ejendom bør i Reglen ske ved
at udfinde det Beløb, hvormed de aarlige Indtægter over¬

stige de aarlige Udgifter.

Ved Bedømmelsen heraf skal den Kulturtilstand og Drift,

hvori Ejendommen befindes, lægges til Grund. Naar
imidlertid en Ejendom befindes i en særdeles høj Kultur¬
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3. Okt.

tilstand, der ikke kan forudsættes at kunne vedligeholdes, selv

under Forandring af Ejer, da bliver Taksationsværdien kun at
fastsætte efter det Indtægtsoverskud, som Ejendommen kan an¬
tages at afgive, naar den dyrkes paa den Maade, som maa

anses at være den almindelige for Ejendomme af lignende
Beskaffenhed og Størrelse.
Afgiver en Ejendom efter den Kulturtilstand, hvori den

for Tiden befindes, og den Maade, hvorpaa den dyrkes, et
mindre Indtægtsoverskud, end det kan antages, at den vilde
afgive, naar den var bragt til en bedre Kulturtilstand og
dyrkedes paa en hensigtsmæssigere Maade, bliver dens Taksa¬

tionsværdi dog kun at fastsætte efter det Indtægtsoverskud,
som den for Tiden afgiver.

13. Samtlige Indtægter af en Ejendoms Agerbrug

og Kvægavl saavel som samtlige Udgifter ved dens Vedlige¬
holdelse og Drift bør ansættes til Værdi i Penge, for saa

vidt Udgiften ikke forlods er fradraget Indtægten, idet den
afholdes in natura af Ejendommens Produkter eller Ar¬

bejdskraft, f. Eks. hvad der antages at medgaa til Udsæd
samt til Husholdning for Gaardens egne Folk eller til
Besætningens Fodring eller Vejarbejde in natura eller
deslige.

Til Udgifter ved et Landbrug bliver saaledes at regne
og ansætte i Peuge:

a) Alle Skatter og Afgifter til Staten og Kommunen,
derunder indbefattet Renterne af Bankhæftelsen, for
saa vidt denne ikke er indløst.

b) Det ved Tiendekommissionens Medvirkning fastsatte

Tiendevederlag i Penge og alle andre faste Penge¬
præstationer, derunder indbefattet Værdien af saa¬
danne Naturalpræstationer, som ikke avles ved

Gaarden; men ikke Arvefæsteafgifter.
0)

Præmier af Bygningernes,Besætningens, Inven¬

tariets og Produktbeholdningens Assurancesum.
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Seks Procent saavel af den Kapitalværdi, som Be¬ 3. ORt.

sætning og Inventarium skjønnes at have, som af den
fornødne Driftskapital.
e)

Samtlige Driftsudgifter, for saa vidt de ikke afholdes
in natura af Ejendommens Produkter eller Arbejds¬

kraft og saaledes ere fradragne ved Indtægtsbereg¬

ningen, saavel som de til Bygningernes, Besætnin¬
gens og Inventariets Vedligeholdelse fornødne Om¬
kostninger, Løn til det faste Tyende og Daglejere eller
Akkordarbejdere; endvidere Udgifter til Husholdning
for Gaardens egne Folk, til Anskaffelse af Saasæd

og andet Sædefrø, Brændsel osv.

Foranførte Udgifter ansættes til det Beløb, som de

ifølge Taksationsmændenes Skøn om den almindelige Gen¬
nemsnitspris paa Egnen ville udgøre under Forudsætning
af samme Driftsmaade, som er lagt til Grund ved Ind¬
tægtsberegningen. Til det Beløb, hvortil saaledes de aar¬

lige Udgifter ved Ejendommens Vedligeholdelse og Drift
ansættes, lægges endvidere som tilfældig Udgift 1 af for¬
nævnte samlede Sum.

14. Det Beløb, som udkommer ved at drage Ud¬
gifternes samlede Sum fra Indtægternes samlede Sum, er

at betragte som Ejendommens aarlige Indtægtsoverskud, og
det 25=dobbelte Beløb heraf anses i Reglen som Ejendom¬
mens Taksationssum.

For saa vidt Taksationsmændene imidlertid maatte

finde, at der enten til en Ejendoms tilbørlige Drift eller,
for at Bygningerne kunne anses at være i en til Ejen¬
dommens Størrelse og øvrige Beskaffenhed passende Til¬
stand, maatte udfordres saadanne Udgifter —
enten til ny

Bygningers Opførelse eller til Istandsættelse af de ældre
Bygninger eller til Grundforbedringer — som ikke kunne

henføres til de aarlige Vedligeholdelses= eller Drifts=Om¬

kostninger, da bliver Beløbet af disse Udgifter at fradrage
det udfundne Kapitalbeløb.

1891.
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Taksationsmændene bør derhos i ethvert Tilfælde af¬

give Erklæring om, hvor vidt der er særlige Omstændig¬

heder til Stede, som kunne begrunde nogen og da hvilken

Nedsættelse af Ejendommens Taksationssum, ligesom de
derhos udtrykkelig maa angive, til hvilken Salgsværdi de
skønne, at Ejendommen efter gangbare Priser i Handel og
Vandel kan ansættes, hvorhos de endvidere, for saa vidt den

udfundne Taksationsværdi i nogen væsentlig Grad afviger
enten fra denne Salgsværdi eller fra den for Ejendommen

sidst erlagte Købesum, maa anføre de Grunde, der efter

deres Formening have bevirket denne Forskel, samt endvidere

deres Formening om, hvor vidt den udfundne Taksations¬
værdi staar i et passende Forhold til de for andre Ejen¬
domme af lignende Beskaffenhed i samme Egn i den senere
Tid erlagte Købesummer. Hvis Ejendommen er bortfor¬
pagtet, bliver Taksationssummen at sammenligne med For¬

pagtningsafgiften.
Dersom den af Taksationsmændene ansatte Salgsværdi
er mindre end den med Hensyn til Indtægtsoverskudet ud¬

fundne Taksationssum, da kan Størrelsen af Laanet kun
bestemmes i Forhold til den ansatte Salgsværdi.

15. Med Hensyn til Jorder, der ikke drives under et

selvstændigt Landbrug, men antages fordelagtigst at kunne
bortlejes i Aaremaal, bliver Indtægtsoverskudet at beregne

efter den aarlige Leje, som under sædvanlige Forhold vil

kunne erholdes. Er det derimod Engstrækninger, hvis Af¬

grøde sædvanlig bortsælges til Høslet, der skulle takseres,
bør Indtægtsoverskudet beregnes af det aarlige Pengeud¬

bytte, som Engen i Gennemsnit af et større Antal Aar be¬
vislig har afgivet.

I den saaledes som Lejeafgift i den ene eller anden

Form beregnede Indtægt fradrages alle Ejeren paahvilende
Udgifter, og Resten betragtes som Indtægtsoverskud.
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16. Naar der til en Ejendom hører Bøndergods eller 3. Okt.
andre mindre Landbrug, ansættes Kapitalværdien heraf til

det 25=dobbelte Beløb af, hvad Ejerens aarlige Ind¬
tægtsoverskud i Gennemsnit har udgjort i de sidste
10 Aar.

Til de aarlige Indtægter af Fæstegods regnes, foruden
Landgilde, Hoveripenge og andre kontraktmæssige faste Af¬

gifter, saaledes som disse ere anførte i Jordebogen, end¬
videre 19 af samtlige sidst betalte Indfæstninger eller af de

ved Arvefæste betingede Rekognitioner. For saa vidt nogen
af disse Indtægter svares in natura, bliver deres Penge¬
værdi at beregne efter de i § 19 anførte Regler; dog kan
Naturalhoveri eller Arbejdspræstationer af Brugeren kun

ansættes til det Pengebeløb, der kan anses som en passende

Vederlagssum for disse Byrders Afløsning.

Til de aarlige Udgifter ved Jordegods regnes de med

Indtægternes og navnlig med de kongelige Skatters Oppe¬
børsel saavel som med Godsets Bestyrelse og Vedligeholdelse
forbundne Omkostninger, hvilke ligeledes beregnes efter 10
Aars Gennemsnit.

17. Værdien af Tiender, der ere fastsatte for be¬

standigt til et uforanderligt Vederlag i Penge eller Korn,
og andre bestandige og uforanderlige Refusioner beregnes

efter de samme Grundsætninger, som for Jordegods ere

foreskrevne. Blandt Udgifterne ved Tienderne maa optages

de samme paahvilende Afgifter til det offentlige, og ved
Kirketienden maa navnlig medtages saavel Præmien af den

Sum, hvorfor Kirken er brandassureret, som de med

Kirkens og Kirkegaardens Vedligeholdelse forbundne aarlige
Udgifter efter 10 Aars Gennemsnit; men i det Indtægts¬

overskud, som derefter beregnes for en Kirketiende, bliver
endvidere at fradrage 1 for de Hovedreparationer, som
Kirken i længere Mellemrum maatte behøve. Ved Ansæt¬

telsen af Udgifter af enhver Tiende maa derhos stedse 4

1891.
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pCt. af den hele aarlige Indtægt beregnes til Udgift som
Bekostning ved Indtægternes Oppebørsel.

18. Kapitalværdien af Skove og Tørvemoser beregnes

ligeledes til det 25=dobbelte Beløb af det Indtægtsoverskud,
som de under fornødent Hensyn til den bestaaende Lov¬

givning antages uden Værdiforringelse aarligt at kunne af¬
give; men herved maa tillige tages særligt Hensyn til, om

Afsætningen efter Egnens Forhold kan antages at være
stadig.

19. For saa vidt de Landbrugsprodukter, som skulle
ansættes til Pengeværdi, ere Genstand for Kapitelstakst,
bliver deres Pris at beregne efter Middeltallet af 10

Aars Kapitelstakst, saaledes at af de sidste 12 Aars Ka¬

pitelstakst saavel den højeste som den laveste udelades af
Beregningen.

De øvrige Produkter ansættes paa samme Maade til
Penge efter Middelprisen i Egnen for et saadant Antal Aar,

som Taksationsmændene kunne overkomme og efter Om¬
stændighederne anse for passende.

Herved bliver at iagttage, at, naar den saaledes ud¬
fundne Pris er Markedspris, maa den derefter beregnede
Pengeværdi nedsættes med et saadant Beløb, som Pro¬

dukternes Transport til det paagældende Marked antages at
ville koste.

20. Kapitalværdien af de ved en Ejendom værende

Bygninger, som ikke ere fornødne til Jordens Drift, men
kunne antages til enhver Tid at kunne bortlejes, ansættes i

Forhold til den Indtægt, som de maa antages ved Bort¬

leje at kunne afgive efter Fradrag af Vedligeholdelsesom¬
kostningerne.

Teglværker, Krohold, Kornmøllebrug, Brændevins¬

brænderier og andre Fabrikanlæg kunne derimod ikke vur¬
deres efter den Indtægt, som de ved deres Afbenyttelse som

saadanne kunne afgive, men de bør kun ansættes til det
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Beløb, som de dertil anlagte Bygninger med tilhørende 3. Okt.
Grund og Inventarium kunne antages at ville koste ved
Salg.
Kapitel III.

Om Medlemmernes Forpligtelser og
Rettigheder.

21. De tilstaaede Laan udbetales med de af Forenin¬
gen udstedte paa Ihændehaveren lydende Obligationer efter

deres paalydende Beløb. Bestyrelsen er pligtig til, naar en
Laantager ønsker det, at besørge Obligationerne omsatte til
rede Penge, alene mod Erstatning af de udlagte Om¬
kostninger.

22. De af Foreningen tilstaaede Laan ere nopsigelige
i
fra Foreningens Side, saa længe vedkommende Debitor

enhver Henseende nøjagtig opfylder de indgaaede For¬
pligtelser. Naar den pantsatte Ejendom ikke holdes i til¬

børlig Stand, og det ved Omtaksation viser sig, at den paa
Grund af Forringelse har tabt af sin Værdi, eller det

undlades at holde Bygningerne, Besætning og Inventarium
assurerede for den fulde Værdi mod Ildsvaade, eller der

paadrages Restancer af Skatter, offentlige Afgifter eller
Tiender, eller Restancer med Hensyn til Præstationer og

Behæftelser, som ere prioriterede i Ejendommen forud for
Foreningens Fordring, eller naar Gødning bortføres fra

den pantsatte Ejendom, naar den pantsatte Besætning og

Inventarium formindskes eller forringes med Halvdelen af
dens oprindelige Værdi, og naar Pantet eller en Del af

samme gaar over til en ny Ejer, være sig ved Skøde,
Mageskiftebrev, Gavebrev, Testamente, Udlægsdokument, Arv,

Ægteskab eller hvilken som helst anden Adkomst, hvorunder
ogsaa Købekontrakt bliver at henføre, da er Bestyrelsen be¬
rettiget til at anse den tilbageværende Rest af Laanet straks
Trettende Hæfte,
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forfalden til Udbetaling uden Opsigelse og at skride til
Gældens Inddrivelse.

23. Enhver Laantager maa ved den Panteforskrivning,
han udsteder til Foreningen, indrømme Bestyrelsen Ret til,
naar han ikke opfylder sine kontraktmæssige Forpligtelser,

enten ved Fogden at gøre Udlæg i Pantet eller en Del

deraf og derefter at lade samme bortsælge ved offentlig

Auktion eller i fornødent Fald udlægge Foreningen til

Ejendom, alt uden foregaaende Forligsmægling, Rettergang
eller Dom, uden at det begærte Udlæg eller den derefter
berammede Auktion skal kunne standses eller underkendes

ved nogen Paaankning ved højere Ret, naar Auktionen er

afholdt i Overensstemmelse med den gældende Lovgivning
om Tvangsauktioner, eller ogsaa taale, at Bestyrelsen ind¬

taler sit Krav mod ham i den ubetingede Mandatprocesses
Form, og skal han i saa Tilfælde ikke kunne benytte Eds¬

delationen som Bevismiddel eller i det hele mod saadant

Søgsmaal kunne fremsætte Kontrasøgsmaal, hvorhos det
udlaante Beløb med Renter og øvrige Bidrag til Forenin¬

gen samt skadesløse Omkostninger skal være forfalden til
Udbetaling i den nærmest paafølgende 11. Juni eller 1I.
December Termin, medmindre Bestyrelsen samtykker i, at

Køberen indtræder i Sælgerens Gældsforhold til For¬

eningen og udsteder en ny Obligation eller en Agni¬
tionsakt.

Dog staar det vedkommende Medlem frit for i saa¬
danne Tilfælde at anlægge Regressøgsmaal til at erholde
fuld Erstatning af Foreningen.
24. Ethvert Medlem er forpligtet til at tilstede Be¬

styrelsen eller dem, som af denne dertil bemyndiges, Adgang
til paa enhver Tid at undersøge den pantsatte Ejendoms

Tilstand, samt til at meddele de Oplysninger, som i saa
Henseende maatte forlanges.
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Vil Bestyrelsen derefter foranstalte en Omtaksation af
3.
Pantet, da er Ejeren vel pligtig til at lade dette ske, men
ikke til at udrede de dermed forbundne Udgifter, medmindre
det derved skulde vise sig, at Pantet paa Grund af For¬
ringelse har tabt 1 af sin Værdi.

Endvidere skal ethvert Medlem, om forlanges, inden
Udgangen af hvert Aars Juni Maaned tilstille Bestyrelsen

behørigt Bevis for, at ingen Restance i nogen Henseende
paahviler Ejendommen for det sidst forløbne Aar, og at
saavel Bygninger som Besætning, Inventarium og Avls¬
redskaber ere forsikrede mod Ildsvaade.

25. Ethvert Medlem er i øvrigt forpligtet til at under¬

kaste sig disse Statutters Bestemmelser og de Forandringer,
som de paa statutmæssig Maade maatte undergaa, om hvilken

Forpligtelse den fornødne Bestemmelse skal optages i den til
Foreningen udstedte Obligation.

26. Ethvert Medlem kan til en af de halvaarlige
Terminer, 11. Juni og 11. December, uden Varsel afbetale
paa sin Gæld større eller mindre Beløb med Kasse¬

obligationer af den paagældende Serie og Afdeling, hvilke
Obligationer modtages til deres paalydende Beløb.

Med de i §§ 67 og 70 nævnte Opsigelsesfrister for de

deri nævnte Serier kunne derhos Medlemmerne i disse med
rede Penge indfri hele Restgælden og ophøre da at være
Medlemmer af Foreningen, ligesom de paa Gælden kunne

gøre et hvilket som helst Afdrag, hvori 100 gaar op, men
blive de ikke derved fritagne for at svare statutmæssige

halvaarlige Ydelser af Laanets Resthovedstol. Dog kan

Bestyrelsen først meddele Tilstaaelse for Ophøret af den so¬

lidariske Forpligtelse, naar det løbende Aars Regnskab er
aflagt og decideret, og derhos Indenrigsministeriet har er¬

klæret, at der fra det offentliges Side intet ved Regnskabet
er fundet at erindre.

Okt.
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Naar Gælden indfries eller Afdrag paa samme gøres

efter Opsigelse og ved kontant Indbetaling, maa der sam¬

tidig med Opsigelsen stilles en saadan Sikkerhed, som Be¬

styrelsen finder betryggende, for, at Indbetalingen foregaar
inden den 18. i den paagældende Terminsmaaned.
27. Vil en Interessent for Restbeløbet af sin Gæld

overføres fra en afsluttet Serie eller Afdeling til en af de

aabne Serier eller Afdelinger, kan dette kun ske ved, at han
paa den Maade, Statutterne i øvrigt hjemle, afgør hele sit

Mellemværende med den Serie, hvoraf han agter at ud¬

træde. Den af ham udstedte Panteforskrivning forsynes med
fornøden Paategning om, at den for dens Restpaalydende
er overført til den aabne Serie.
Ved en saadan Overførelse skal Interessentens Gæld

omskrives til dens Restbeløb, og dette bliver da at anse
som det Beløb, hvorfor han indtræder som Interessent i

den aabne Serie eller Afdeling. Overførelsen kan kun ske
for saadanne Summer, hvori 100 gaar op, og ikke for
mindre Summer end 600 Kr., og maa ikke ske, medmindre
* *

det stillede Pant yder statutmæssig Sikkerhed for Gældens
Restbeløb, hvilket Bestyrelsen kan fordre godtgjort ved en

paa foreskreven Maade afholdt Taksationsforretning.

For saa vidt der i en Ejendom ikke ønskes yderligere
Laan end det heri oprindelig givne, vil ny Taksation i An¬
ledning af Gældens Overførelse ikke være nødvendig, naar

Pantet ikke siden sidste Taksation er undergaaet nogen For¬
andring, særlig ved Frasalg af Parceller eller Nedrivelse af
Bygninger, og det derhos ved Erklæring fra vedkommende

Repræsentant godtgøres, at Pantet ej heller paa anden

Maade er forringet, men yder betryggende Sikkerhed.
28. Naar en til Foreningen pantsat Ejendom ved

frivillig eller tvungen Afhændelse gaar over til en ny Ejer,
kan Bestyrelsen, naar den finder, at Foreningen intet derved

taber, lade den ny Ejer træde ind i den forrige Ejers
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Forhold til Foreningen imod at udstede en ny For¬ 3. Okt.
skrivning og eventuelt underkaste Ejendommen en ny

Taksation, der da maa vise, at Ejendommen yder statut¬
mæssig Sikkerhed.

Er Ejendommen købt ved Auktion, frivillig eller
tvungen, maa der af Laanet hos den nye Ejer kun for¬

blive indestaaende indtil 3; af Købesummen med Tillæg
af Renterestancer og Omkostninger, medmindre der paa
Ejendommen senere er foretaget paaviselige og større

Forbedringer, saasom Opførelse af nye Bygninger, Dræning
eller deslige.

Undlader den nye Ejer at tilstille Bestyrelsen sin be¬

hørig tinglæste Panteforskrivning inden Udløbet af den ham
af Bestyrelsen bevilgede Tid, ifalder han en Bøde til ved¬
kommende Series Reservefond af 14 pCt. af det Beløb,

Forskrivningen skal lyde paa.

Den, der sælger en til Kreditforeningen pantsat Ejen¬
dom eller en Del deraf, skal inden 6 Maaneder efter Op¬
rettelsen af Overdragelsesdokumentet, hvorunder ogsaa Købe¬
kontrakt bliver at henføre, derom gøre Anmeldelse til Be¬

styrelsen. Undlader han saadant, skal han erlægge en
Bøde af 14 pCt. af Hovedstolens Beløb til vedkommende

Series Reservefond.
Blive de foreskrevne Bøder ikke paa Anfordring er¬

lagte, er tillige Kapitalen straks og uden Opsigelse forfalden

til Betaling, og Bestyrelsen berettiget til straks at skride til
Ejendommens Realisation. Naar særlige Omstændigheder

tale herfor, skal Bestyrelsen kunne nedsætte eller aldeles efter¬
give Udredelsen af de ifaldne Bøder.

Enhver særlig takseret Del af en pantsat Ejendom kan

frigøres for Behæftelsen til Foreningen enten ved at ind¬
betale en saa stor Del af den skyldige Kapital, som den

paagældende Del af Ejendommen ifølge Taksationen udgør

af den hele pantsatte Ejendom, eller, saafremt hin Del af
13
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3. Ckt.Ejendommen

overgaar til en ny Ejer, ved, at denne ind¬

træder som Medlem i Foreningen for den Sum, der af

Gældens daværende Beløb falder paa denne Del af
Ejendommen. Denne Sum maa dog ej være mindre end
600 Kr.

Er den Del af Ejendommen, der attraas frigjort for

Behæftelsen, ikke særlig takseret, vil det Beløb af Gælden,
der falder paa denne Del, være at bestemme ved en

saadan Taksation enten af den tilbageblivende eller den ud¬
gaaende Del af Pantet, som Foreningens Bestyrelse maatte
finde fornøden.

I alle Tilfælde, hvor enten en Del af en til For¬

eningen pantsat Ejendom udgaar af Pantet, eller forskellige
Dele af en Ejendom, som under eet have været pantsatte

til Føreningen, hver for sig stilles til Pant, maa det derhos

paases, at de i § 5 givne Forskrifter om, at Skove, Tørve¬
moser, Teglværk m. v. kun kunne antages til Pant i For¬

bindelse med egentlige Landejendomme og i det her bestemte

Forhold — ikke overskrides.

Naar den Parcel, der ønskes frigjort for Behæftelsen,
kun udgør en mindre Del af den pantsatte Ejendom eller

bestaar af fraliggende Hede eller Moselodder, der ikke have
særlig Betydning for den tilbageblivende Del af Ejen¬
dommen, kan Bestyrelsen frafalde Taksationen ligesom ogsaa
indrømme, at Parcellen udgaar af Pantet uden Afdrag paa
Gælden.

29. Naar de til en Ejendom hørende Indtægter og

Naturalydelser, saasom Tiendeafgifter, Hoveri eller lignende,
maatte enten ved frivillig Overenskomst eller ved offenlig

Foranstaltning blive afløste mod et Kapitalvederlag, er For¬

eningen berettiget til at=fordre sig Vederlagskapitalen ud¬
betalt til Afdrag paa sit Tilgodehavende.

30. For ethvert Medlem holdes i Foreningens Bøger

en særlig Konto, hvorpaa anføres alt, hvad han skylder til
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Foreningen, og hvad derpaa er indbetalt, og som til enhver 3. Okt.

Tid maa udvise, saavel hans Andel i Reservefonden, som
hans Mellemværende med Foreningen i det hele.
Af denne Konto kan det paagældende Medlem til en¬

hver Tid erholde Udskrift uden Betaling.

Kapitel IV.
Om de af Foreningen udstedte Obligationer,

disses Afbetaling og Forrentning samt om
Reservefonden.

31. Det Beløb, som ethvert Medlem ifølge de neden¬
for for hver enkelt Serie eller Afdeling givne Regler halv¬
aarlig har at afbetale paa sin Gæld, saavel som hvad den

betingede Rente af den hele oprindelige Gæld udgør mere
end Renten af den til enhver Tid tilbagestaaende Gæld,
samt de yderligere Afdrag, som maatte erlægges, henføres til

Seriens eller Afdelingens Afbetalings= eller Amortisatious¬
fond og anvendes til Inddragning af de af Serien eller

Afdelingen udstedte Obligationer paa den Maade, som neden¬
for bestemmes.

Enhver Serie skal have sin egen Amortisationsfond,

for hvilken holdes særlig Bog og aflægges særligt Regnskab.

32. Foreningens Seriers Reservefonds bestaa foruden

af det Indskud, som Medlemmerne i de afsluttede Serier

og Afdelinger have gjort, og som de ifølge de særegne Be¬
stemmelser for de aabne Serier have at gøre i samme, af
det aarlige Bidrag af Laanenes oprindelige Beløb, fom de
ifølge de for hver enkelt Serie og Afdeling givne Regler
have at erlægge, af Renter saavel af Fondens Effekter som
af de forud betalte Renter og Afdrag, samt af tilfældige

Indtægter, saasom Rente af resterende Indbetalinger, ikke
hævede Rente= og Kapitalbeløb.

1891.
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Reservefondens Størrelse bliver at beregne efter den til

enhver Tid noterede Kurs paa de Obligationer, hvori Be¬
holdningen er gjort frugtbringende.

Reservefondens Bestemmelse er at afholde Foreningens
Bestyrelses Omkostninger og serie= eller afdelingsvis at dække

mulige Tab samt derhos at give Afbetalingsfondene de for¬
nødne Forskud, naar disse paa Grund af Restancer ikke
kunne dække deres Udgifter.

Reservefonden vil altsaa kun have at dække de selve

Serien eller Afdelingen paaførte Tab, alene med Undtagelse
af det midlertidige Fællesskab mellem en sluttet og en paa¬
begyndt Serie eller Afdeling, indtil denne sidste har naaet

et Udlaan af 2 Millioner Kroner, famt de særegne Regler
for de Serier, hvori Underafdelinger ere indførte. Fondens
Aktivbeholdning maa kun anvendes til Optagelse af Laan i

et saadant Omfang, som Seriens eller Afdelingens egne
Fornødenheder kræve. At der holdes særlig Bog og af¬

lægges særligt Regnskab for enhver Series eller Afdelings

Reservefond, følger af de i denne Paragraf indeholdte Be¬
stemmelser.

Saafremt en eller flere af Serierne nogen Sinde skulde
lide et saadant Tab, at det ikke kan dækkes af vedkommende

Reservefond, bliver det at fordele paa Seriens samtlige
Medlemmer inden for Grænserne af den dem paahvilende

solidariske Forpligtelse, og disse ere da pligtige til at ind¬
betale det paalignede Bidrag efter 3 Maaneders Varsel i en
eller flere af de halvaarlige Terminer.

33. Ligesom Kassebogen i Regnskabsaarets Løb af
praktiske Hensyn maa føres fælles og ligeledes Indtællinger

og Udtællinger maa foregaa i Forening for alle Serier,

saaledes skal der ogsaa i Regnskabsaarets Løb holdes fælles

Bog over alle Foreningens Administrationsudgifter. Af
disse har dog hver Reservefond særlig at afholde de Ud¬

gifter, der medgaa til Anskaffelse af Blanketter til Obliga¬
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tioner og Renteanvisninger samt til Repræsentanter og 3. Okt.

Taksatorer for Besigtigelse af tilbudte Panter og Om¬
taksationer, hvorimod ved det aarlige Regnskabs Opgørelse

samtlige øvrige Administrationsudgifters samlede Beløb paa¬
lignes alle Serier og Afdelinger, enhver i Forhold til den

samlede Hovedstol, som de ved Regnskabsaarets Udløb re¬

spektive udvise. Den saaledes paalignede Andel føres til
Udgift i hver Series eller Afdelings Bøger og Regnskab og

udredes af dens Beholdning.
34. Naar Foreningen lader sig udlægge til Ejendom

et eller flere af Foreningens Panter, skal Bestyrelsen, saa¬

fremt den ikke foretrækker straks at indløse et saadant Beløb

af de udstedte til vedkommende Serie hørende Obligationer,
som svarer til den ved Udlæget bevirkede Afgang i den

paagældende Series Medlemmers Panteforskrivninger, lade
det eller de overtagne Panter paa ny paa statutmæssig
Maade taksere.

Indløsningen af de udstedte Obligationer skal derefter
kunne udsættes for et Beløb, der ikke overstiger 3, af den
saaledes udfundne ny Taksationsværdi. Hviler der paa de

overtagne Panter Behæftelser med Prioritet foran For¬
eningen, fradrages disse, saafremt de ikke ved Overtagelsen
kontant udbetales, i det Beløb, for hvilket Indløsningen

efter det foranstaaende kan udsættes. Den ny Taksations¬
værdi kommer ikke i Betragtning i foranførte Henseende, for

saa vidt den overstiger den Sum, for hvilken den paagældende
Ejendom er bleven Foreningen udlagt.

Det Beløb af Seriens Obligationer, hvis Indløsning

saaledes udsættes, maa ingen Sinde udgøre mere end 5pCt.
af det hele Beløb af de udstedte Obligationer, henhørende
til vedkommende Serie.

Et overtaget Pant bliver at afhænde snarest muligt
med fornødent Henblik paa Foreningens Tarv; dog maa den
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formeldte Udsættelse af Indløsning af de cirkulerende Gælds¬
forskrivninger ikke udstrækkes over 2 Aar.
Ved Afhændelsen kan Bestyrelsen optage Køberen af

Pantet som Medlem for det Beløb af den oprindelige Gæld,
som ikke i Henhold til Statutterne allerede er blevet af¬
draget, dog blive de halvaarlige Renter og Afdrag at ud¬

rede med samme Beløb, som om Køberen umiddelbart havde
succederet den sidste Ejer af Pantet før Foreningen,

ligesom han ogsaa maa paatage sig det solidariske An¬

svar til den paagældende Serie i samme Omfang som
denne.

Saalænge et overtaget Pant forbliver i Foreningens
Eje, udredes de halvaarlige Renter og Afdrag, der statut¬

mæssig vilde have paahvilet den forrige Ejer, af vedkom¬

mende Series eller Afdelings Reservefond; af denne Fond
afholdes ligeledes Udgifterne ved den i Anledning af Pan¬

ternes Overtagelse og senere Afhændelse fornødne Indløs¬
ning af de udstedte Obligationer.

Der maa med den i denne Paragraf nævnte Und¬
tagelse til ingen Tid være et større Beløb af Obligationer i

Omløb mod Serierne eller Afdelingerne, end disse eje i
Medlemmernes Panteforskrivninger.

35. De Obligationer, der udstedes af Foreningen,

skulle affattes efter en af Bestyrelsen vedtagen Formular og
underskrives af denne paa Foreningens Vegne. De ere for
hver Series Vedkommende sikrede i samtlige til denne pant¬

satte Ejendomme. De udfærdiges kun for Summer paa
2,000 Kr., 1,000 Kr., 200 Kr. og 100 Kr., saaledes at

hver Størrelse har sit Litra og hver Obligation sit eget
Løbenumer, ligesom det i dem udtrykkelig skal anføres, til

hvilken Serie de henhøre. Obligationerne lyde paa Ihænde¬
haveren, men kunne ogsaa efter Begæring noteres paa

Navn i Foreningens Bøger. I Obligationerne angives
saavel den aarlige Rente, der oppebæres af samme, som
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hvorledes der efter Statutterne forholdes med Indfrielsen. 3. Okt.
Ved deres Udlevering blive de ledsagede af Rentekupons.

36. Renten udbetales i hver 11. Juni og 11. De¬

cember Termin med Halvdelen af dens aarlige Beløb, mod
Aflevering af de tilsvarende Rentekupons.

Udbetalingen sker dels paa Foreningens Kontor i Ring¬

kjøbing og dels i Kjøbenhavn, ligesom Bestyrelsen ogsaa, om
fornødent gøres, vil foranstalte, at Udbetalingen kan foregaa
paa andre bekvemme Steder.

Af de Rentebeløb, som ikke hæves til Forfaldstiden, til¬
svares ingen Rente, og naar et Rentebeløb ikke er hævet
inden en Maaned efter Forfaldsdagen, kan det først fordres

udbetalt i den paafølgende Termin.
37. De af Foreningen udstedte Obligationer kunne

ikke opsiges af Ihændehaverne, men i enhver 11. Juni og
11. December Termin skal den til Afbetalingsfonden hørende

Beholdning, efter Fradrag af de Renter, der skyldes, an¬
vendes til Indløsning af Foreningens Obligationer, saa¬

ledes at det ved Lodtrækning bestemmes, hvilke Obligationer
der skulle indfries. Denne Lodtrækning, der skal foretages
særlig for hver Serie og foregaa i Overværelse af Stedets

Retsskriver, skal foretages saa betimelig, at det 3 Maaneder
før Udbetalingsterminerne kan bekendtgøres i „Berlingske

Tidende“, hvilke Obligationer der skulle udbetales.
Paa foranførte Maade og med det foranførte Varsel

kan Foreningen til enhver Termin opsige enten samtlige
udstedte Obligationer eller en Del deraf.

Efter den Termin, i hvilken en Obligation forfalder
til Udbetaling, svares ingen Rente af samme.

38. De indfriede Obligationer maa ingen Sinde igen
sættes i Omløb, men skulle forsynes med en saadan Paa¬

tegning af Bestyrelsen, at de derved gøres ugyldige, og

henlægges i Foreningens Kasse, indtil de ved Revisionen
af Aarets Regnskab have været foreviste, Revisorerne,
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hvorefter de foranstaltes opbrændte i Overværelse af Stedets

Retsskriver.
De til Udbetaling forfaldne Kapital= og Rentebeløb, der

ikke hæves inden 20 Aar efter Forfaldstiden, hjemfalde til
vedkommende Series Reservefond.

Med Hensyn til Mortifikationen af borteblevne Obli¬

gationer og Rentekupons forholdes efter den almindelige
Lovgivnings Bestemmelser.

Kapitel V.
Om Bestyrelsen.
39. Den øverste besluttende Myndighed i alle For¬
eningens Anliggender tilkommer Generalforsamlingen.
Under Ansvar til denne bestyres Foreningens Anlig¬

gender af en Direktion eller Bestyrelse, der kontroleres af et

Repræsentantskab.

40. Bestyrelsen bestaar af 3 Medlemmer og vælges
af Repræsentantskabet. Bestyrerne, af hvilke een stedse skal
være retskyndig og een landbrugskyndig, vælges paa 6 Aar,

saaledes at een afgaar hvert andet Aar. Det afgøres ved
Lodtrækning, hvilke af de første Gang valgte Bestyrere der

skulle afgaa efter 2 og 4 Aars Forløb. Senere afgaar
hvert andet Aar det Medlem af Bestyrelsen, som har fun¬
geret i 6 Aar.

Bestyrelsens Medlemmer skulle være bosiddende inden
for Foreningens Udlaansomraade, og Formanden i Ring¬

kjøbing, som er Foreningens Domicil.

Bestyrelsen kan ikke tage nogen Beslutning, medmindre
Flertallet af dens Medlemmer er enigt i samme
Naar en af Bestyrerne for en Tid er forhindret i at

varetage sine Forretninger, kan Repræsentantskabet kon¬
stituere en anden Mand til midlertidig at fungere i hans

Forfald.
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41. Det retskyndige Bestyrelsesmedlem er Formand3. Okt.
og administrerende Direktør. Denne forestaar Foreningens

daglige Forretninger og besørger navnlig Brevvexlingen
samt har overhovedet det nærmere Tilsyn med den hele
Forretningsførelse.

42. Alle Begæringer om Optagelse i Foreningen og
Laan af denne afgøres af Bestyrelsen, der udfærdiger og

underskriver paa Foreningens Vegne de Obligationer, der
udstedes af samme. Den foranstalter de tilstaaede Laan ud¬

betalte til de indtrædende Medlemmer og paaser, at disses

Renter og øvrige Bidrag til Foreningen indkomme i rette

Tid. Den fører det fornødne Tilsyn med Panternes Ved¬
ligeholdelse og kan, saa ofte den finder det fornødent, lade

enhver til Foreningen pantsat Ejendom besigtige ved et af
sine Medlemmer i Forening med vedkommende Distrikts

Repræsentant, hvilket saa vidt muligt bør ske i det mindste
hvert tiende Aar.

Den tager Beslutning om, naar og hvorledes forfaldne

Laan og Restancer skulle inddrives, og besørger Renterne af
Foreningens Obligationer, saavel som de ved Lodtrækning

opsagte Obligationer udbetalte til rette Forfaldstider. Den
drager Omsorg for, at den tilstedeværende Kassebeholdning
gøres frugtbringende enten ved Opkøb af Foreningens egne
Obligationer eller paa anden betryggende Maade.
43. Udførelsen af Kassererforretningerne og Regn¬

skabsførelsen overdrages af Bestyrelsen under dens Tilsyn

til en Kasserer og en Bogholder. Bestyrelsen har til ube¬

stemte Tider, men i det mindste en Gang om Maaneden,
at foretage en Kasseundersøgelse og at indføre Udfaldet i sin

Forhandlingsprotokol.
Størrelsen af den Sikkerhed, der skal stilles af Kas¬

sereren, bestemmes af Repræsentantskabet og Bestyrelsen,
hvilken sidste overhovedet ordner det fornødne til Forret¬
ningernes Udførelse.
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44. Foreningens Regnskabsaar falder sammen med
Kalenderaaret, og for hvert Kvartal forfattes særlige Eks¬

trakter over de foregaaede Ind= og Udbetalinger.
Det aarlige Regnskab opgøres og tilstilles Revisorerne
inden den paafølgende 15. Februar, og Reguskabsekstrakten
opgøres inden 3 Uger efter hvert Kvartals Udløb.

Bestyrelsen foranstalter det aarlige Regnskab fremlagt

for Repræsentantskabet og Generalforsamlingen, offentliggør
Regnskabet og besørger saavel dette som Kvartalsekstrakterne
indsendte til Indenrigsministeriet.

Ethvert Medlem har Ret til at efterse Regnskabet med
Bilag i 10 Dage før Generalforsamlingen.
45. Bestyrelsen har i det hele at varetage Foreningens
Anliggender paa bedste Maade og at holde sig Statutterne
efterrettelig.

46. Med Hensyn til Repræsentantvalgene lægges Ju¬

risdiktionsinddelingen til Grund, saaledes at der i cthvert
Herred, i hvilket der i det mindste er 5 Medlemmer, og i

hvilket der af Foreningen er udlaant et Beløb af mindst

100,000 Kr., vælges mindst een Repræsentant, der fungerer
i 3 Aar. Delingen iværksættes efter Beslutning af Be¬

styrelsen og Repræsentantskabet i Forening, med særligt
Henblik til Sognenes Beliggenhed, Folketal og Medlemstal.

Det afgøres ved Lodtrækning, hvilke af de første Gang
valgte Repræsentanter der skulle afgaa efter 1 og 2 Aars
Forløb.

Den ny Kredsdeling træder i Kraft første Gang, der
skal være nyt Repræsentantvalg. De nuværende Repræsen¬
tanter, som ikke afgaa til denne Tid, betragtes som værende

Repræsentanter for den Kreds, hvori de ved Adskillelsen bo,
indtil deres Valgperiode udløber.

Valget ledes af et af Repræsentantskabet udnævnt Med¬

lem. Skulde en Rep ælentant afgaa, forinden hans Funk¬
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tionstid er udløben, har det saaledes udnævnte Medlem at 3, Okt.
foranstalte et nyt Valg.

For de Kredse, i hvilke der efter det foranførte ingen

Repræsentant bliver at vælge, overtages dennes Forretninger
af Repræsentanten i en tilstødende Kreds eller en anden paa¬

lidelig Mand, efter Bestemmelse af det samlede Repræsen¬
tantskab. Dette kan ogsaa, naar Medlemmernes Antal eller

lokale Forhold gøre saadant tilraadeligt, foretage Foran¬
dringer i Repræsentantkredsenes Omfang og Antal.
Naar en Repræsentant er forhindret i at udføre sine
Forretninger, eller naar ingen Repræsentant er udnævnt for

en Kreds, kan Bestyrelsen midlertidig beskikke en Mand til at
fungere som Repræsentant, indtil det i saa Henseende for¬

nødne kan foretages i et Repræsentantskabsmøde.
47. Repræsentanterne forsamles i det mindste een

Gang aarlig. For at de kunne tage en gyldig Beslutning,
fordres, at over Halvdelen af dem er til Stede, og at flere
end Halvdelen af de tilstedeværende ere enige i Beslutningen.

Til Gyldigheden af de Valg, som Repræsentantskabet har at
foretage, fordres ligeledes flere end Halvdelen af de afgivne
Stemmer.

Det aarlige Repræsentantskabsmøde afholdes saa vidt
muligt i April Maaned. I dette Møde vælges en af Re¬

præsentanterne til Formand for det følgende Aar. Denne
Formand leder Forhandlingerne i Møderne.
Overordentlige Repræsentantskabsmøder afholdes, naar
enten Bestyrelsen finder Anledning til at indkalde et saadant,

eller 1 af Repræsentanterne forlange det.

48. I det aarlige Repræsentantskabsmøde aflægger Be¬

styrelsen Beretning om Foreningens Virksomhed i det for¬
løbne Aar samt fremlægger Regnskabet med Revisorernes
Bemærkninger og Besvarelsen herpaa tillige med Afskrifter
af de i det forløbne Aar og senere afgivne Kvartalsekstrakter.
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Repræsentantskabet afgiver Decision paa Regnskabet og

meddeler Bestyrelsen Kvittering for rigtig Regnskabs Af¬
læggelse.

Dernæst foretages de Valg, som Repræsentantskabet har
at udføre, samt forhandles og afgøres de Spørgsmaal, som
enten af Bestyrelsen, Repræsentanterne eller Foreningens
Medlemmer ere fremsatte.

I de overordentlige, Repræsentantskabsmøder kunne
alene de Genstande, som have foranlediget Mødet, komme
under Afgørelse, med mindre saavel Bestyrelsen som Repræ¬

sentantskabet meddele Samtykke dertil.
49. Bestyrelsen bestemmer Tiden og Stedet, der altid
skal være inden for Foreningens Udlaansomraade, til Re¬
præsentantskabsmøderne tilstrækkelig kundgjort med mindst 3
Ugers Varsel, men overordentlige Møder kunne dog i paa¬

trængende Tilfælde indkaldes med 8 Dages Varsel. Den
bør derhos senest 8 Dage før et Mødes Afholdelse meddele

enhver Repræsentant særlig Underretning derom med en

kort Angivelse af de Genstande, som ville komme under For¬
handling. De Genstande, som noget Medlem ønsker fore¬

lagte Repræsentantskabet i det aarlige Møde, maa inden 3
Uger før dets Afholdelse være anmeldte for Bestyrelsen.

50. Repræsentantskabet har at varetage Foreningens
Tarv paa bedste Maade og navnlig paase, at dens Statutter
nøje overholdes.
Det er berettiget til at suspendere saavel Bestyrelsens

Medlemmer fom Revisorerne og Taksationsmændene, men

til en saadan Beslutnings Gyldighed fordres, at flere end
Halvdelen af samtlige Repræsentanter stemme derfor.

51. Inden 6 Uger efter, at det aarlige Repræsentant¬

skabsmøde er afholdt, skulle Repræsentanterne, hver i sit
Distrikt, med mindst 14 Dages Barsel ved en Bekendtgørelse
i de i Egnen mest udbredte Aviser indkalde de i Distriktet
boende Medlemmer af Foreningen til Møde paa et bekvemt
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Sted. Paa dette Møde skal Repræsentanten fremlægge den 3. Okt.
af Bestyrelsen meddelte Beretning om Foreningens Virk¬

somhed i det forløbne Aar og det offentliggjorte Regnskab
samt et Udtog af, hvad der er vedtaget i det aarlige Re¬
præsentantskabsmøde; tillige foretages Valg af en Repræsen¬

tant, for saa vidt en saadan bliver at vælge. Til Valgets
Gyldighed fordres flere end Halvdelen af de afgivne Stem¬

mer. Opnaas dette ikke ved 1ste Stemmegivning, stemmes
der paa ny. Opnaas heller ikke da absolut Flertal, fore¬

tages afgørende bundet Valg mellem de 2, der sidst havde
flest Stemmer.

De afgaaede Bestillingsmænd røgte deres Hverv Ter¬
minen ud.

52. Repræsentanterne skulle, efter at have efterset den

takserede Ejendom, hver for sit Distrikts Vedkommende af¬
give Erklæring til Bestyrelsen angaaende de indkomne Be¬

gæringer om Optagelse i Foreningen.

For hvert saadant Eftersyn som ogsaa for Eftersyn af
overtagne Panter faar Repræsentanten 8 Kr., som udredes

af Foreningens Kasse.

Repræsentanterne have derhos at være opmærksomme

paa, om de til Foreningen pantsatte Ejendomme ved Mis¬
brug tabe i Værdi, og de skulle, for saa vidt saadant finder

Sted, derom straks gøre Indberetning til Bestyrelsen.

De ere ogsaa pligtige til overhovedet at meddele Be¬

styrelsen saadanne Erklæringer og Oplysninger, som dennei
Foreningens Interesse forlanger, ligesom de have, hver i sit

Distrikt, at ledsage Bestyrelsens Medlemmer, naar nogenaf

disse besigtiger de til Foreningen pantsatte Ejendomme.

53. Repræsentantskabet udnævner 2 kritiske Revisorer,
som gennemgaa det aarlige Regnskab med dertil hørende

Bilag og efterse den efter samme tilstedeværende Beholdning
af saavel Aktiver som af Penge samt derhos bevidne, at de
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3. Okt. efter Regnskabet indfriede Obligationer have været dem fore¬

viste, forsynede med Ugyldighedspaategning.
Revisorernes Bemærkninger skulle være Bestyrelsen til¬

stillede inden 6 Uger efter, at de have modtaget Regnskabet,
og Bestyrelsens Besvarelse herpaa afgives inden 10 Dage

derefter. Revisorerne maa dernæst inden 4 Dage erklære,

om de finde Bestyrelsens Besvarelse fyldestgørende eller ikke,

og afgive Forslag til Repræsentantskabet om, hvor vidt Til¬
staaelse for rigtig Regnskabs Aflæggelse kan gives, eller om
Ansvar er at paalægge nogen.

Af Revisorerne afgaar een hvert Aar.

For hver Revisor vælges tillige en Suppleant.
Skulde der dog ikke være 2 af de valgte Mænd, der
ere i Stand til rettidig at revidere Regnskabet og i det hele

varetage Revisorernes Hverv, kan Bestyrelsen i Forening
med den tilbageværende Revisor beskikke en duelig Mand til
for det løbende Aar at deltage i Revisionen, indtil det aar¬

lige Repræsentantskabsmøde afholdes.

I øvrigt kan Bestyrelsen og Repræsentantskabet, naar
Forretningernes Udvidelse gøre saadant fornødent, ansætte
lønnet Medhjælp ved Revisionen.

54. For hver Repræsentantkreds udnævner Bestyrelsen

efter Indstilling af Repræsentanten en Herreds= eller Kreds¬
Taksationsmand, der fungerer i 3 Aar og som Taksations¬
formand i Kredsen udfører alt skriftligt Arbejde, Taksationer
vedkommende.

Til at bistaa denne ved Taksationernes Udførelse ud¬

nævner Bestyrelsen en Vurderingsmand for hvert Sogn efter

Indstilling af Foreningens Medlemmer i Sognet.
Medlemmerne kunne dog kun tage Bestemmelse om,

hvem de ønske indstillede som Vurderingsmænd, naar en

Femtedel og mindst 10 af Foreningens Medlemmer i Sog¬

net ere til Stede paa et i den Anledning afholdt Møde;
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hvis dette ikke er Tilfældet, har derimod Repræsentanten at 3.

fremsætte Forslag til Bestyrelsen om, hvem der skal vælges.

Vil Bestyrelsen ikke udnævne den, der indstilles af hen¬

holdsvis Repræsentanten og vedkommende Medlemmer af
Foreningen, udnævner den midlertidig en anden, som fun¬
gerer til næste Repræsentantskabsmøde, hvor da Valget fore¬

tages af Repræsentantskabet og Bestyrelsen i Forening.
For hver Forretning erholder hver af Taksatorerne en
Betaling af 4 Kr., hvorhos Herreds= eller Distriktstaksations¬

manden (Formanden) desuden faar 4 Kr. for hver Forret¬
ning som Vederlag for Befordring og for Udførelsen af det
skriftlige Arbejde.

55. Taksationsmændene afgive, efter deres Udnævnelse,
til Bestyrelsen en skriftlig Erklæring, hvori de forsikre, at de

som retskafne Mænd med Troskab og Samvittighedsfuldhed
ville røgte det dem betroede Hverv, nøje esterkomme de dem

givne Forskrifter med Hensyn til Taksationer af Ejendomme

og stedse udføre Taksationerne saaledes, som de trøste sig til

inden Retten med deres korporlige Ed at bekræfte, naar
paafordres.

56. Taksationsmændene ere pligtige til at foretage

Taksationsforretningen inden 14 Dage efter, at de derom
ere anmodede af Bestyrelsen eller vedkommende Repræsentant,
medmindre de have bevisligt Forfald, hvorom da Repræsen¬

tanten bliver at underrette. De ere ligeledes pligtige at

foretage Eftersyn af de til Foreningen pantsatte Ejendomme,
naar Bestyrelsen maatte forlange saadant.

De have derhos at være opmærksomme paa, om de til
Foreningen pantsatte Ejendomme ved Misbrug tabe i Værdi,

og de skulle, for saa vidt saadant finder Sted, derom straks
gøre Indberetning til Bestyrelsen.

Naar en Taksationsmand er beslægtet eller besvogret i

op= eller nedstigende Linie eller i Sideliniens første eller

Okt.
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3. Okt. anden Grad med Ejeren af den Ejendom, som skal takseres,

kan han ikke foretage Forretningen.
Naar en eller flere af Taksationsmændene i en Kreds
ere forhindrede i at udføre deres Forretninger, kan Besty¬

relsen midlertidig, indtil Valg kan ske, beskikke en eller flere
Mænd til at fungere som Taksationsmænd.

57. Der skal aarlig afholdes en Generalforsamling,
saa vidt muligt umiddelbart efter det aarlige Repræsentant¬

skabsmøde. Derhos kan saavel Bestyrelsen som 1 af Re¬
præsentanterne forlange en overordentlig Generalforsamling

afholdt, hvilket ogsaa kan forlanges af 100 Medlemmer eller
stemmeberettigede Obligationsejere.
Tiden og Stedet til Generalforsamlingens Afholdelse og
Dagsordenen for Mødet kundgøres tilstrækkelig.

Generalforsamlingen skal afholdes inden for Foreningens
Udlaansomraade her i Landet.

Dagsordenen skal indeholde en Fortegnelse over alt,

hvad der ønskes forhandlet.

Ethvert Medlem kan til den ordentlige Generalforsam¬

ling fremsætte Forslag til Forhandling. Saadanne Forslag

skulle være Bestyrelsen i Hænde senest den 15de Marts.
Paa overordentlige Generalforsamlinger kunne alene de

Sager, som have foranlediget Generalforsamlingen, komme
til Afgørelse.

58. Paa den aarlige Generalforsamling fremlægges den

Repræsentantskabet af Bestyrelsen meddelte Beretning om
Foreningens Virksomhed i det forløbne Aar, saavel som

Regnskabet og de afgivne Kvartalsekstrakter.
I Tilfælde af, at der er Spørgsmaal om Forandringer

i disse Statutter, saavel som naar enten Repræsentantskabet
har suspenderet nogen af Bestyrerne eller Revisorerne, og
den paagældende forlanger det, eller naar Bestyrelsen tror

at burde vægre sig ved at udføre nogen af Repræsentant¬

skabet tagen Beslutning, uden at dette, naar en saadan Væg¬
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ring er fremsat, vil forandre sin Beslutning, skal Sagen 3. Okt.
forelægges en overordentlig Generalforsamling.

59. Ethvert Medlem af Foreningen er berettiget til
at møde ved Generalforsamlingen og at afgive Stemme.

Den, der er indtraadt i Foreningen som Medlem for en
Sum af 10,000 Kr. eller derunder, har een Stemme, og
den, der er indtraadt som Medlem for en større Sum, har
desuden een Stemme for hver 20,000 Kr., som denne Sum

udgør mere end 10,000 Kr., indtil 5 Stemmer.

Endvidere er enhver, der er og i en Maaned har været
noteret i Foreningens Bøger som Ejer af et Beløb af mindst

1,000 Kr. af de af Foreningen udstedte Obligationer, be¬
rettiget til at møde og afgive Stemme paa Generalforsam¬
lingen, og den, der saaledes er noteret som Ejer af et større

Beløb end 10,000 Kr., har desuden een Stemme for hver

overskydende 20,000 Kr., indtil 5 Stemmer, som er det

højeste Stemmetal, der kan tilkomme nogen, som er inter¬
esseret i Foreningen, hvad enten det er som Medlem eller

som Ejer af dens Obligationer.
Kun de, der ere personlig til Stede, kunne afgive

Stemme paa Generalforsamlingen.

For at en overordentlig Generalforsamling kan tage
gyldige Beslutninger, maa der være i det mindste et saadant

Antal stemmeberettigede til Stede, at de kunne afgive 100
Stemmer. Er der ikke et saadant Antal til Stede, beram¬

mes en ny Generalforsamling med mindst 14 Dages Varsel,
hvorom Bekendtgørelse under Paaberaabelse af denne Para¬

graf sker paa den i § 57 fastfatte Maade, og denne er da
berettiget til at tage Beslutning uden Hensyn til, hvor

mange stemmeberettigede der ere til Stede. Enhver Beslut¬

ning af Generalforsamlingen maa, for at være gyldig, være
billiget af flere end det halve Antal af de afgivne Stemmer.
60. Til Bestyrere kunne vælges Mænd uden for For¬
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eningen, men Repræsentanter og Taksationsmænd skulle
være Medlemmer af Foreningen.
Naar et Medlem vælges til Bestyrer, kan han ikke, saa

længe han beklæder denne Stilling, erholde yderligere Laan
af Foreningen.

Medlemmerne ere pligtige at modtage de Valg, som

falde paa dem, naar Repræsentantskabet ikke, paa deres Be¬

gæring, finder tilstrækkelig Grund til at fritage dem derfor.

Ved alle Omvalg kunne de fratrædende genvælges, men
de kunne vægre sig ved at modtage nyt Valg i lige saa

lang Tid, som de have fungeret.
Naar nogen fratræder sin Bestilling uden for sin Tur,

fungerer den, der vælges i hans Sted, kun i det Tidsrum,
der er tilbage indtil den Tid, da den fratrædende efter Tur
skulde være fratraadt.

Repræsentanterne og Taksationsmændene ere pligtige til
uden Vederlag at give Laansøgere saa fyldige Oplysninger

som muligt om, hvad der fordres til Ordning af Laan.
61. Repræsentantskabet bestemmer Lønnen for Direk¬
tørerne efter Forretningernes Omfang og i Forhold til de
Lønninger, der oppebæres af Bestyrelserne ved Landets

øvrige Kreditforeninger.
Lønnen for Kassereren,Bogholderen og Revisorerne

bestemmes ligeledes af Repræsentantskabet efter Bestyrelsens
Forslag.
Det underordnede Kontorpersonales Løn bestemmes af
Bestyrelsen under Repræsentantskabets Billigelse.

62. Repræsentanterne og Bestyrerne erholde for Rejser
i deres Bestillings Anliggender, med Undtagelse af de i §
52 nævnte Forretninger, 6 Kr. i Dagpenge for hver hel

Dag, de tilbringe ved selve Forretningen og paa Rejser
dertil og derfra; varer hele Rejsen ikke 6 Timer, da kun

det halve. I Befordringsgodtgørelse erholde de 1 Kr. pr.

1891.
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øbende Mil, hvor Jernbane ikke kan benyttes, og ellers 3 Okt.
2den Klasses Jernbanetakst.

Diæter og Befordringsomkostninger afholdes af For¬
ningens Kasse efter indgiven af Bestyrelsen anvist Regning.

63. Forandring i disse Statutter kan kun foretages
sed en paa den foreskrevne Maade sammenkaldt General¬

orsamlings Beslutning og træder først i Kraft, naar samme
r billiget af Indenrigsministeriet.

Beslutning om Foreningens eller en eller flere Seriers
Opløsning har dog først Gyldighed, naar den, efter at være
sedtagen paa en Generalforsamling, atter tiltrædes paa en

saadant Øjemed paa den foranførte Maade med mindst 4

lgers Varsel sammenkaldt Generalforsamling af 34 af de

ifgivne Stemmer og derhos billiges af Indenrigsministeriet.
Uden sit Samtykke kan dog intet Medlem ved en saa¬

an Beslutning paalægges at indbetale sin Gæld til For¬

ningen eller Serien i kortere Tid, end der hjemles ved
sans udstedte Forskrivning og Foreningens Statutter, lige¬

om ej heller noget Medlem er pligtigt uden eget Samtykke
it taale nogen Forandring i det Retsforhold, hvori han

fter sin Forskrivning og Foreningens Statutter staar til
Foreningen.

Kapitel VI.
Fælles Bestemmelser for 1ste, 2den, 3dje og
4de Serie.

64. De Laan, som ere stiftede i Tidsrummet fra

a. 11. December 1860 til 11. Juni 1873, begge inklusive,
danne 1. Serie,

b. 11. December 1873 til 11. Juni 1878, begge inklusive,

danne 2. Serie,

c. 11. December 1878 til 11. Juni 1882, begge inklusive,
danne 3. Serie,
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3. Okt.

d. 11. December 1882 til 11. Juni 1887, begge inklusive,
danne 4. Serie,

og blive de af disse Serier udstedte Kasseobligationer be¬
tegnede:

1. Series konverterede 4 pCt.s Obligationer, amorti¬
sable 100.

2. Series konverterede 4 pCt.s Obligationer, amorti¬
sable 100.
amorti¬
3. Series konverterede 4 pCt.s Obligationer,

sable 100.

4. Series konverterede 4 pCt.s Obligationer, amorti¬
sable 100.

65. Ethvert Medlem betaler aarligt 46,,00 pCt. af sin
oprindelige Gæld, indtil denne er aldeles afgjort.

Heraf anvendes 452,00 pCt. til Gældens Forrentning

og Afbetaling, saaledes at alt, hvad der ikke medgaar til at
forrente den til enhver Tid tilbagestaaende Gæld med 4
pCt. aarlig, afskrives som Afdrag paa Gælden, der afbetales

i Løbet af omtrent 56 Aar
Til Reservefonden afgives 8,0 pCt. aarlig som Bidrag
til Bestyrelsesomkostningerne.

De nuværende Beholdninger i Konverteringsfonden blive
for 1., 2. og 3. Series Vedkommende i 11. December Ter¬

min 1891 at afskrive ekstraordinært paa Medlemmernes Gjæld,
medens den til 4. Serie hørende Beholdning overføres til
dennes Reservefond.

66. De aarlige Bidrag, som Medlemmerne efter for¬

anstaaende Paragraf have at erlægge, betales forud med
Halvdelen i hver 11. Juni og 11. December Termin for

det kommende Halvaar. Naar Betalingen ikke erlægges

inden den paafølgende 1. Juli eller 1. Januar, tilsvares

Rente af Beløbet 5 pCt. p. a fra den foregaaende 11

Juni eller 11. December, og udebliver Betalingen efter 11
Juli eller 11. Jannar, maa vedkommende Debitor vente
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at Bestyrelsen straks vil lade den pantsatte Ejendom realisere 3. Okt.

til Dækning af saa vel Kapital som Rente og øvrige for¬

faldne Bidrag samt skadesløse Omkostninger i Henhold til
den udstedte Forskrivning.

67. Den i § 26 omhandlede Opsigelsesfrist er 6
Maaneder.

Kapitel VII.

Særlige Bestemmelser for 1., 2. og 3. Serie.

68. Ved Optagelsen i Foreningens 3 nævnte Serier

har hvert Medlem betalt et Indskud til den paagældende
Series Reservefond af 5 pCt. af det tilstaaede Laan, for

hvilket Indskud særligt Bevis er meddelt ham som Lodtager

i Reservefonden. Af de saaledes indskudte Beløb ville Lod¬
tagerne erholde mindst 4 pCt. aarlig i Rente, saa snart den
paagældende Fonds Status tillader det, efter Bestyrelsens

og Repræsentantskabets nærmere Bestemmelse. Ligeledes kan
Bestyrelsen og Repræsentantskabet bestemme, at der skal ske
Afdrag paa selve disse Indskud, naar Reservefonden for den

paagældende Serie ikke herved nedbringes under 10 pCt. af de
mod Serien til den Tid cirkulerende Kasseobligationers
samlede Beløb, og skal Afdraget, der dog ikke maa være

under 10 pCt., afskrives paa det for Indskudet udstedte
Bevis. For saa vidt Afdrag paa selve Indskudet er¬
lægges, bliver kun dettes Restbeløb fremtidigt at forrente.

Gaar Reservefonden ned under 5 pCt. af Seriens

Gæld, da erlægges ingen Rente af Indskudet til Lodtagerne

i Fonden, forinden denne ved den opsparede Rente atter har
naaet den nævnte Størrelse.

Hvis Reservefonden nogen Sinde skulde blive mindre
end 3 pCt. af Seriens Gæld, da ere samtlige Medlemmer
i den paagældende Serie forpligtede til efter Bestyrelsens

og Repræsentantskabets nærmere Bestemmelse med 3 Maa¬
neders Varsel til en eller flere af de halvaarlige Terminer
Trettende Hæfte.
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3. Okt. at udrede saadanne overordentlige Bidrag, som ved nøjagtig

Paaligning paa nhver i Forhold til hans oprindelige Gæld

til Serien maatte udfordres for atter at bringe Fonden op
til denne Størrelse.

Ved Seriens Opløsning tilfalder Reservefondens hele

Beholdning Lodtagerne i samme i Forhold til deres Indskud
efter de dem meddelte Beviser, hvorimod Seriens øvrige

Formue deles imellem Medlemmerne i samme Forhold, i

hvilket de ere pligtige at deltage i de lidte Tab.
Saafremt et Medlem udtræder af Serien, bliver dets

Forhold som Lodtager i Reservefonden uforandret efter det

til ham udstedte Bevis, for saa vidt han ikke maatte have
overdraget det til en anden.

Naar et Medlem godtgør, at han ekstraordinært har

indfriet sin tidligere Gæld til en af disse 3 Serier og op¬
taget et nyt Laan af samme Størrelse i en af de senere

Serier, skal han være berettiget til i en 11. Juni eller 11.

December Termin at faa sit oprindelige Reservefonds=Ind¬
skud tilbagebetalt imod at afgive det herfor udstedte Bevis

og imod at erlægge en Kendelse af ⅓ pCt. af Laanets op¬
rindelige Beløb til den paagældende Series Reservefond.

Kapitel VIII.

Særlige Bestemmelser for 4. Serie.
69. Ved Optagelsen i denne Serie har hvert Medlem

betalt et Indskud til Seriens Reservefond af 21 pCt. af det
tilstaaede Laan, og skal den enhver Interessent tilkommende

Andel i Reservefonden i alle Tilfælde følge og forblive ved

Laanet og Pantet og bliver først ved Laanets Indfrielse,
paa hvilken Maade det end foregaar, og saaledes som

nedenfor bestemt, at udbetale til den, der paa den Tid
med tinglæst Adkomst godtgør at være Ejer af Pantet.
Af de saaledes gjorte Indskud gives ingen, Rente eller

Udbytte.
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Overordentlige Bidrag til Reservefonden kunne op¬ 3. Okt.
kræves, naar Fonden af en eller anden Grund bliver

mindre end 1½ pCt. af Seriens Gæld efter de imod samme
cirkulerende Kasseobligationers samlede Beløb, og blive

disse Bidrag at paaligne Medlemmerne i Forhold til deres
Gælds Hovedstol ester de til Serien af dem udstedte Pante¬
forskrivninger.

Naar en Interessent ved overordentlig Indbetaling

frivillig indfrier sin Gæld, bliver der at godtgøre ham 4
af hans i Reservefonden gjorte Indskud, for saa vidt

Seriens Reservefond paa den Tid, Udtrædelsen foregaar,
ikke er under 21s pCt. og ikke over 3 pCt. af Medlem¬

mernes Gæld efter de til Serien udstedte Panteforskriv¬
i
ningers Hovedstol, hvorimod Restbeløbet af hans Andel

Reservefonden tilfalder denne som Kendelse i Anledning

af Udtrædelsen og for Frigørelsen af det solidariske
Ansvar.
Er Reservefonden under 21s pCt. eller over 3 pCt.

af Medlemmernes fornævnte Gæld, skal det ved en af

Repræsentantskabet og Bestyrelsen for hvert Aar tagen Be¬

slutning nærmere fastsættes, hvilken Godtgørelse der efter
samtlige forhaandenværende Omstændigheder — hvorunder
navnlig ogsaa den længere eller kortere Tid, paagældende
—
har været Medlem af Foreningen, tages i Betragtning

bliver at udbetale den udtrædende, dog saaledes, at den
Kendelse, der afgives til Reservefonden i Anledning af Ud¬

trædelsen og for Frigørelsen af det solidariske Ansvar, ikke
bliver under 1 pCt. af Medlemmernes Gæld efter de til

Serien udstedte Panteforskrivningers Hovedstol.
Skulde Reservefonden paa den Tid, Udtrædelsen fore¬

gaar, ikke have en Behokdning af 1 pCt. af Medlem¬
mernes Gæld efter de til Serien udstedte Panteforskriv¬
ningers Hovedstol, har den udtrædende at erlægge en

Kendelse til Fonden af en saadan Størrelse, at samme i

1891.
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Forening med paagældendes Andel i Reservefondens tilstede¬
værende Beholdning i alt udgør 1 pCt. af hans oprindelige
Gæld til Serien.

Ved Seriens Opløsning bliver, Reservefondens hele
Beholdning og Seriens øvrige Formue at dele imellem

Medlemmerne i samme Forhold, i hvilket de ere pligtige at
deltage i lidte Tab, men dog saaledes, at de først ind¬
traadte Interessenter i Forhold til de senere indtraadte, for

hvert Halvaar de tidligere end disse bleve Medlemmer af

Foreningen, som halvaarlig Rente af deres Indskud forlods

godtgøres indtil 1 pro mille af deres Gælds Hovedstol af
det Beløb, Reservefondens Beholdning maatte overstige 21
pCt. af den Sum, den samlede Hovedstol af Medlem¬
mernes Gæld efter de af dem til Serien udstedte Pante¬

forskrivninger udgør, for saa vidt de ikke ved overordentlige

Afdrag paa deres Gæld allerede maatte have modtaget en
saadan Godtgørelse.

Kapitel IX.
Særlige Bestemmelser for 5. Serie.
70. Denne Serie er paabegyndt i 11. December
Termin 1887.

Medlemmerne betale aarlig til Foreningen 41½ pCt.
af deres oprindelige Gæld, indtil denne er aldeles afgjort.

Heraf anvendes 4341,0 pCt. til Gældens Forrentning

og Afbetaling, saaledes at alt, hvad heraf ikke medgaar til
at forrente den til enhver Tid tilbagestaaende Gæld med 4

pCt., afskrives som Afdrag paa Gælden, der saaledes vil
blive afbetalt i Løbet af omtrent 64 Aar.

Til Reservefonden afgives 1,00 pCt. aarlig som Bi¬
drag til Bestyrelsesomkostninger.
I 5. Serie er derhos oprettet en Afdeling, i hvilken

Kreditforeningen ogsaa giver Laan, der udbetales i 31½

pCt. rentebærende Kasseobligationer. Af saadanne Laan
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svares aarlig af det oprindelige Beløb 4 pCt., indtil Gælden 3. Okt.
er aldeles afgjort.

Heraf anvendes 38,00 pCt. til Gældens Forrentning

og Afbetaling, saaledes at alt, hvad heraf ikke medgaar til
at forrente den til enhver tilbagestaaende Gæld med 31

pCt. aarlig, afskrives som Afdrag paa Gælden, der saaledes
vil blive afbetalt i Løbet af omtrent 70 Aar.

Til Reservefonden afgives Usz00 pCt. aarlig som Bi¬

drag til Bestyrelsesomkostninger.
De Laan, der udbetales i Seriens 4 pCt. rente¬
bærende Obligationer, udgøre dens 1. Hovedafdeling, medens

de Laan, der udbetales i 31 pCt. rentebærende Obligationer,

udgøre Seriens 2. Hovedafdeling.

Enhver af de to Afdelinger skal have sin egen
Amortisationsfond, over hvilken der holdes særlig Bog,

men begge Afdelinger skulle have fælles Reserve= og Ad¬
ministrationsfond. Til denne erlægger enhver Interessent

i begge Afdelinger ved Indtrædelsen et Indskud af 21½
pCt. af Laanets Beløb, saaledes som for 4. Serie bestemt,
og i øvrigt gælde samtlige for denne Serie trufne
særlige Bestemmelser efter § 69 ogsaa Medlemmerne i
5. Serie.

De til enhver af de to Afdelinger hørende Kasse¬
obligationer ville være at udfærdige med et forskelligt Ydre
og Indhold, der tydelig betegne Forskellen imellem dem.

Ved statutmæssig Indfrielse af eller overordentlig Af¬

betaling paa Gælden med Kreditforeningsobligationer vil
der kun kunne benyttes saadanne, der henhøre til den Af¬

deling, i hvilken Laanet er stiftet, og skal den i § 37
fastsatte Lodtrækning foregaa mellem de til hver af de 2
Afdelinger hørende Kasseobligationer i nøje Overensstem¬

melse med den statutmæssige Amortisation af Laanene i hver
af Afdelingerne.
14“
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3. Okt.

Opsigelsesfristen efter § 26 er for begge disse Af¬
delingers Vedkommende 4 Maaneder.

Den aarlige Ydelse af Rente og Bidrag bliver at be¬
tale halvaarsvis efter Indtrædelsen i Serien med Halvdelen

i hver 11. Juni og 11. December Termin.
Naar Betalingen ikke erlægges inden den paafølgende
18. Juni eller 18. December, tilsvares af Beløbet 5 pCt.

p. a. fra den foregaaende 11. Juni eller 11. December, og

udebliver Betalingen efter 11. Juli eller 11. Januar, for¬
holdes som i § 66, sidste Stykke, bestemt.

Kapitel X.
Særlige Bestemmelser for 1. Serie,
amortisabel 110.

(4 pCt.s Afdelingen).
71. Denne Serie er paabegyndt i 11. December Ter¬

min 1885, og er dens Underafdeling Litra A. sluttet med
11. Juni Termin 1888, medens Underafdeling Litra B. er
paabegyndt i 11. December Termin 1888.

72. Bestyrelsen og Repræsentantskabet kunne med

Billigelse af Indenrigsministeriet tage Bestemmelse om, at
Serien ved Afslutningen af Litra B. yderligere skal fort¬
sætte Udlaanene og danne nye Underafdelinger under C.,
D. o. s. fr.

Det Seriens Medlemmer paahvilende solidariske Ansvar

skal være indskrænket til de til enhver af disse Underafde¬

linger hørende Medlemmer og altsaa kun være gældende for
de hver enkelt Underafdeling særligt paadragne eller af en¬
hver af disse overtagne Forpligtelser, men dog saaledes, at

dette solidariske Ansvar vedbliver imellem alle Afdelinger
lige overfor de af Serien udstedte Kasseobligationer, idet det
kun er med Hensyn til selve Interessenterne og den disse

paahvilende Gjæld, at det solidariske Ansvar er indskrænket
til de til Underafdelingerne hørende Medlemmer. Det er
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saaledes jelvfølgelig kun det Tab, den paagældende Under¬3.
afdeling efter Realisation af dens Panter og den derefter
stedfundne Opgørelse ikke selv har set sig i Stand til at
dække, som den anden Underafdeling er ansvarlig for og

pligtig til at afholde.
De af Serien udstedte Obligationer indfries efter Lod¬

trækning med et Tillæg af 10 pCt. af deres Paalydende.
Af Laanene svares aarlig 5 pCt., heraf tilfalder 10

pCt. Reserve= og Administrationsfonden, af de tilbageblivende

4º1, pCt. ere 4 pCt. af den til enhver Tid skyldige Kapital
Rente, og det øvrige afskrives som Afdrag paa Gælden, men

dog saaledes, at 111 af det Beløb, Afbetalingsfondens Be¬
holdning til enhver Termin udgør, anvendes til at afholde
det Tillæg af 10 pCt., hvormed de udstedte 4 pCt. rente¬

bærende Kasseobligationer, som foran bestemt, blive at indfri.

Enhver af Underafdelingerne skal have sin egen særlige
Amortisationsfond og sin egen særlige Reservefond, for hvilke
der holdes særlig Bog og aflægges særligt Regnskab.

Til Reservefonden erlægger enhver Interessent ved

Indtrædelsen et Indskud af 21 pCt. af Laanets Beløb,
saaledes som for 4. og 5. Serie bestemt, og i øvrigt
gælde samtlige for 4. Serie trufne særlige Bestemmelser

efter § 69 ogsaa for Medlemmerne i denne Serie.

73. Den aarlige Ydelse af Rente og Bidrag bliver at
betale halvaarsvis efter Indtrædelsen i Foreningen med Halv¬
delen hver 11. Juni og 11. December Termin.

Naar Betalingen ikke erlægges inden den paafølgende

18. Juni eller 18. December, tilsvares Rente af Beløbet
5 pCt. p. a. fra den foregaaende 11. Juni eller 11. De¬

cember, og udebliver Betalingen efter 11. Juli og 11. Ja¬
nuar, forholdes som i § 66 sidste Stykke bestemt.

74. Overordentlig Indfrielse af et Laan saavel som

Afdrag paa samme vil alene kunne foregaa med Obliga¬
tioner og selvfølgelig kun med de for Laan i denne Serie ud¬

Okt.

1891.
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Skr. ang. Afhændelse af Bøndergods.

3. Okt. stedte 4 pCt. rentebærende til 110 amortisable Kasseobliga¬
tioner. Ved saadan Indfrielse af hele Gælden vil dog den
Del af Laanets Restbeløb, der ikke er delelig med 100, blive
at indbetale kontant med et Tillæg af 10 pCt.

Bestyrelsen for den vest= og sønderjydske Kreditforening,
Ringkøbing, den 12. September 1891.
M. Clausen.

P. Smith.P. Noes.

Foranstaaende reviderede Statutter for den vest= og
sønderjydske Kreditforening, der træde i Stedet for de under

15. December 1860 approberede Statutter og de dertil sig
sluttende senere Tillæg, stadfæstes herved i Henhold til Loven
af 20. Juni 1850.

Hvilket i Overensstemmelse med bemeldte Lovs § 5 her¬

ved bringes til offentlig Kundskab.

6. Okt.

Generaldirektor. for Skattev. Skr. (til en Amt¬

mand) ang., hvorvidt Bestemmelserne i Lov af 4.

Juli 1850 om visse Begunstigelser ved Afhændelse

af Bøndergods til Brugerne eller deres Børn og
Svigerbørn kunne komme til Anvendelse med Hensyn
til Afhændelsen af en Gaard til Fæsterens Sted¬
søns Søn.
at det fremsatte Spørgsmaal maa be¬
svares bekræftende.

6. Okt.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. (til Amtman¬
den over Odense Amt) ang., at Attest fra vedkom¬

mende Forsørgelseskommune om, at den en Mands¬

person i Lobet af de sidste 5 Aar ydede Fattig¬

Stg. ang. Fattigunderstøttelse.
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understøttelse er ham eftergivet, ikke er tilstrækkelig 6. Okt.
for ham til Ægteskabs Indgaaelse.
I et direkte hertil indsendt Andragende har Enkemand

N. N., der ønsker at indgaa Ægteskab, besværet sig over, at
Sognepræst N. N. har vægret stg ved at foretage den i saa

Henseende fornødne Lysning paa Grundlag af den i Sagen

foreliggende Attest om Eftergivelse af en Andrageren fra

hans Forsørgelseskommune i 1887—88 ydet Fattigunder¬
støttelse.

Efter i denne Anledning at have brevvekslet med Bi¬

skoppen over Fyns Stift og med Indenrigsministeriet, hvil¬
ket sidste har udtalt, at den Omstændighed, at den en Person

i Løbet af de sidste 5 Aar ydede Fattigunderstøttelse er ham

eftergiven, ikke hjemler ham Ret til at indgaa Ægteskab
uden Samtykke af hans Forsørgelseskommune, men at Under¬

støttelsen maa være tilbagebetalt, skulde Ministeriet tjenstligst
anmode Hr. Kammerherren om behagelig at ville tilkendegive
Andrageren, at Præsten allerede paa Grund heraf har været

berettiget til at nægte at foretage Lysning selv bortset fra,
at der, efter hvad der er oplyst for Ministeriet, ikke synes
at have været tilstrækkeligt Forløfte.

Justitsmin. Skr. (til Amtmanden over Randers 9. Okt.

Amt) ang., om en saakaldet „støbt“ 9: af større og

mindre Flintsten samt Kalk opført Mur kan betrag¬
tes som Grundmur, saaledes at en paa denne

Maade opmuret Brandgavl af 1 Stens Tykkelse

fyldestgør Bestemmelsen i § 8 i Bygningsloven af
30. December 1858.
at det fremsatte Spørgsmaal efter

Justitsministeriets Formening maa besvares benægtende.

1891.

322 Skr. ang. hvorv. Sognefogder tunne best. til Snefogder.

Indenrigsmin. Skr. (til en Amtmand) ang., hvor¬

12. Okt.

vidt Sognefogder kunne beskikkes til Snefogder.
at Bestemmelsen i Lov om Snekast¬

ning af 9. April d. A. § 20 om Politiets Tilsyn med alt
Snekastningen vedrørende er til Hinder for at Sogne¬

fogder kunne beskikkes til Snefogder.

Kundgørelse ang Stadfæstelse paa et Tillæg til Sta¬

14. Okt.

Nr. 156.

tutterne for Kreditforeningen af Ejere af mindre Ejen¬

domme paa Landet i Jylland. (Indenrigsministeriet.)
Tillæg
til de under 13. Februar 1891 stadfæstede Statutter for
Kreditforeningen af Ejere af mindre Ejendomme paa Landet

i Jylland.

Bestyrelsen bemyndiges til at tage Bestemmelse om, at

Kreditforeningen fremtidig ogsaa giver Laan, der udbetales i
4 pCt. rentebærende Kasseobligationer. Af saadanne Laan

svares aarlig af det oprindelige Laan 51½ pCt. saa længe,

indtil det er aldeles indfriet; heraf tilfalder 21 pCt. For¬
eningens Administrationsfond og 1 pCt. Reservefonden; af

de tilbageværende 41½,, pCt. er 4 pCt. af den til enhver
—

Tid skyldige Kapital Rente, og det øvrige afskrives som
Afdrag paa Gælden.

Særlige Obligationer med tilhørende Renteanvisninger

for denne Afdeling blive at udstede, og formuleres de tydelig
betegnede som 4 pCt. rentebærende Obligationer.

I øvrigt ere Foreningens almindelige Statutter gæl¬
dende for denne Afdeling, selvfølgelig saaledes, at Betaling
af Gælden til hver Afdeling, naar den præsteres i Kasse¬

obligationer, maa erlægges i de til den paagældende Afdeling
hørende ikke udtrukne Obligationer.

Foranstaaende Tillæg stadfæstes i Henhold til Lov af
28. Maj 1880.

Sir. ang. Lonn. f. Embedsm. og Vetj. und. Kbhvns Politi. 223 1891.

Tillæg til Bestemmelsen af 26. April 1881 an= 14. Okt.
gaaende en Omordning af Kjøbenhavns Politis Ho= Nr. 157.
vedstations 2. og 3. Afdeling. (Justitsministeriet.)
§ 2 i Tillæget af 26. April 1881 til Politiregulativet
af 12. Juni 1863 forandres herved saaledes:

Bemeldte Afdelings faste Styrke skal udgøre 15 Over¬
politibetjente og 37 Politibetjente, der lønnes saaledes:
5 Overpolitibetjente med 1,800 Kr. hver,

5

1,600

5

1,400 —

13 Politibetjente

1,200 —

12

1,100

12

1,000

—

Justitsmin Skr. (til Kjøbenhavns Magistrat) 14. Okt.

ang. Approbation paa et Tillæg til Bestemmelserne
af 31. December 1874 om Lønninger for Embeds¬

mænd og Betjente under Kjøbenhavns Politi.
Tillæget er saalydende:
„Tillæget af 28. Oktober 1890 til Lønningsbestemmel¬
serne af 31. December 1874 forandres saaledes, at de aar¬

lige Lønninger for Overpolitibetjente og Politibetjente her¬
efter blive som følger:
10 Overpolitibetjente, lønnede hver med 1,800 Kr.
15

1,600 —

14

1,400

52 Politibetjente

1,200 —

124

1,100—

119

1,000 —

66

43

44

900 —
800 —
700 —

Denne Bestemmelse er gældende fra den 15. d. M.“
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Sir. ang. Vorns Fritagelse for Tiltale.

Generaldirektor. for Skattev. Skr. (til en Amt¬

16. Okt.

mand) ang., hvorvidt en Avktionsskriver har været

berettiget til at beregne Gebyr og Stempel for nogle

til Bilag for Kommuneregnskabet bestemte Udskrifter
af Avktionsprotokollen.
at medens man maa holde for, at Ud¬

skrifter til det ommeldte Brug i Medfør af Forordningen
angaaende Kasse= og Regnskabsvæsenet i Almindelighed af 8.
Juli 1840 § 29, jfr. § 57, kunne udfærdiges uden Gebyr,

indeholdes der derimod ikke i Stempelloven nogen Hjemmel

til at ndfærdige Udskrifterne uden Brug af Stempel.

19. Okt.

Justitsmin. Skr. (til Amtmanden over Thisted

Amt) ang., at Skjønnet over, hvorvidt Spørgs¬
maalet om et Barus Fritagelse for at sættes under
Tiltale i Henhold til Straffelovens § 36 skal fore¬

lægges Ministeriet til Afgjørelse, tilkommer vedkom¬
mende Amtmand.

Med behagelig Skrivelse af 18. f. M. har Hr. Amt¬

manden hertil indsendt et Andragende, hvori Herredsfogden
i N. N. Herreder har besværet sig over, at De har vægret

Dem ved at forelægge Ministeriet en fra ham modtagen

Indstilling om, at den den 7de Maj 1878 fødte Dreng

N. N., som havde gjort sig skyldig i Tyveri, maatte fri¬

tages for at sættes under Tiltale i denne Anledning, imod
at der i Retten gaves ham en Advarsel og i Hjemmet en
legemlig Revselse under Tilsyn af en ved Politiet ansat.

Foranlediget heraf skal man tjenstligst melde, at Justits¬

ministeriet, der fastholder sin i Skrivelse af 5. Oktober 1871

udtalte Anskuelse, med Dem maa være enigt i, at Skønnet
over, hvor vidt de her omhandlede Sager skulle forelægges

Str. ang. Opførelsen af et Ligtapel.
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Ministeriet til Afgørelse i Henhold til Straffelovens § 36, 19. Okt.
tilkommer vedkommende Amtmand.

Bekendtgørelse om Undtagelse fra Forbudet mod 20. Okt.

Alrbejde m. v. i Fabrikker paa Folkekirkens Helligdage. Nr. 160.
(Indenrigsministeriet.)
Indm. Saml. pag. 153.

Kgl. Resolntion ang. Tilladelse for kirkelig For=23. Okt.
ening for indre Mission i Kjøbenhavn til paa hvert

Aars Allehelgens Søndag at foranstalte en Kollekt

i Kjøbenhavns Kirker til Fordel for Foreningen.
(Ministeriet for Kirke= og Undervisningsvæsenet.)
Indm. Saml. pag. 154.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. (til Stifts=24. Okt.

øvrigheden over Aarhus Stift) ang., at Beslutningen

om Opførelsen af et Ligkapel ved en Kirke maa

træffes af Majoriteten af Tiendeejerne, beregnet efter
deres Hartkorn.
Med Hr. Stiftamtmandens og Deres Højærværdigheds

behagelige Skrivelse af 25. Avgust d. A. har Ministeriet
modtaget et Andragende, hvori Provsten for Hads og Ning

Herreder foranlediget ved en Henvendelse derom fra Vær¬

gerne for Ormslev Kirke forespørger, om disse ere beret¬

tigede til ved Kirken at lade opføre et Ligkapel, naar dettes

Opførelse er blevet besluttet med Enstemmighed af Kirke¬

tiendeejerne paa et i denne Anledning ved Kirkestævne og
Bekendtgørelse i de stedlige Dagblade tillyst Møde, uanset at

kun en mindre Del af samtlige Kirketiendeejere, beregnet
efter deres Hartkorn, have været til Stede ved dette.
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Skr. ang. Opførelsen af et Ligkapel.

——

24. Okt.

Foranlediget heraf skulde Ministeriet til behagelig Efter¬

retning og videre fornøden Bekendtgørelse tjenstligst melde,

at man maa være enig med Hr. Stiftamtmanden og Deres
Højærværdighed i, at Spørgsmaalet om, hvor vidt der i
Henhold til det derom til Værgerne fremkomne Andragende
vil være at opføre et Ligkapel ved Ormslev Kirke, maa

høre til de Anliggender, hvorom Tiendeejerne ville have at

tage Beslutning efter de derom i Forordningen af 13. No¬
vember 1829 § 6 givne Regler, men for saa vidt De der¬
efter have forment, at det maa være tilstrækkeligt, at Fler¬

tallet af de Kirketiendeejere, beregnet efter deres Hartkorn,
som have givet Møde efter en af Værgerne paa behørig

Maade sket Indvarsling, have givet deres Samtykke til den
nævnte Foranstaltning, hvilket anvendt paa det i Andra¬
gendet nævnte Tilfælde maa medføre, at det af Værgerne

reiste Spørgsmaal maa besvares bekræftende, og at de Kirke¬
tiendeejere, som muligt ere misfornøjede med den tagne Be¬

slutning, som Følge af deres Undladelse med at give Møde

maa have fortabt Adgangen til at indbringe Spørgsmaalet
til Afgørelse for Amtmanden og Provsten paa den i For¬
ordningen af 13. November 1829 foreskrevne Maade, kan

Ministeriet ikke være enigt heri, idet en saadan Regel for¬

mentlig ikke kan opstilles uden positiv Hjemmel, hvorimod
man maa holde for, at Beslutningen for at være bindende
for samtlige Tiendeejere maa træffes af Majoriteten af disse
beregnet efter deres Hartkorn, hvad enten de vedkommende

Tiendeejere have mødt eller ikke have mødt efter en foretagen

Indvarsling, og i øvrigt selvfølgeligt saaledes, at det maa

staa Minoriteten frit for at indbringe Spørgsmaalet til Af¬
gørelse for Amtmand og Provst.

Med Hensyn til den eventuelle Opførelse af Ligkapel¬

let henvises i øvrigt til Ministeriets Cirkulære af 18. Maj
1886.

Skr. ang. Alderdømsunderstottelse.
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Indenrigsmin. Skr. (til Amtmanden over Vejle 27. Okt.
Amt) ang. forskellige Spørgsmaal vedrørende Loven

af 9. April 1891 om Alderdomsunderstøttelse.
I det med Amtets Skrivelse af 15de August d. A. her¬

til indsendte Andragende har N. N. Sogneraad forespurgt:
1) om der i Medfør af Lov Nr. 69 af 9. April d. A. om

Alderdomsunderstøttelse til værdige trængende uden for
Fattigvæsenet kan ydes saadan Understøttelse til en

Mand, der er over 60 Aar, men hvis Hustru er under
60 Aar;
2) om lignende Understøttelse kan ydes en Kone, der er

over 60 Aar, men hvis Mand er under 60 Aar;

3) om den, der har faaet tilkendt Alderdomsunderstøttelse,
men derefter fraflytter vedkommende Kommune, kan for¬

lange sig Understøttelsen udbetalt af Forsørgelseskom¬
munen, eller om han mister den ved Flytningen;

4) om den en Gang tilstaaede Alderdomsunderstøttelse maa
betragtes som vedblivende, eller om ny Ansøgning maa
indgives ved hvert Regnskabsaars Slutning.

Foranlediget heraf skulde man til behagelig Efterretning

og videre fornøden Bekendtgørelse tjenstligst melde, at Mini¬
steriet med Amtet er enigt i, at de rejste Spørgsmaal maa
besvares saaledes:

ad 1) at, da Manden har fuld Forsørgelsespligt over for

Hustruen, hvad enten hun er over eller under 60 Aar,
maa dette Spørgmaal besvares bekræftende;
ad 2) at dette Spørgsmaal maa besvares benægtende;
ad 3) at Alderdomsunderstøttelse ikke udredes af Forsørgel¬

seskommunen som saadan, men af vedkommende Op¬

holdskommune, jfr. Lovens § 7 naar den under¬
støttede fraflytter sin Kommune, maa han derfor være

henvist til om Understøttelsen at henvende sig til sin

nye Opholdskommune, hvis Bestyrelse vil have at

328Cirt. ang. Udlændinges Ægteskabsindgaaelse her.
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27. Okt.

afgøre hans Begjæring derom, navnlig ogsaa under

Henvisning til den ved hans Flytning fremkaldte
Forandring i hans Forhold¬

ad 4) at fornyet Begæring om Alderdomsunderstøttelse maa
anses ufornøden, for saa vidt det ikke ved Under¬

støttelsens Tilstaaelfe udtrykkelig er tilkendegivet den
paagældende, at den maa betragtes som begrundet i

midlertidige Aarsager; derimod maa det blive Kom¬

munalbestyrelsens Sag, uaar den har Grund til at
antage, at paagældendes Forhold have forandret sig,

at anstille Undersøgelse i saa Henseende og eventuelt

træffe Bestemmelse om Understøttelsens Formindskelse
eller Ophør.

28. Okt.

Kirke= og Undervisningsmin. Cirk. (til Biskop¬

perne) ang. de Bevisligheder, som en udenlandsk

Mandsperson, der ikke har vundet Forsørgelsesret i

en dansk Kommune, skal tilvejebringe for at kunne
indgaa Ægteskab her i Landet.
I Anledning af forskellige til Ministeriet indkomne

Andragender, hvori der med Henvisning til den i § 42 i
Lov af 9. April d. A. om det offentlige Fattigvæsen inde¬

holdte Bestemmelse om de Bevisligheder, som en udenlandsk
Mandsperson, der ikke har vundet Forsørgelsesret i en dansk

Kommune, skal tilvejebringe for at kunne indgaa Ægteskab
her i Landet, anholdes om, at der maa blive givet Præ¬
sterne fornøden Vejledning med Hensyn til, i hvilke frem¬

mede Lande danske Undersaatter kunne indgaa Ægteskab uden

at tilvejebringe Bevis for, at de med Familie og, i Til¬
fælde af deres Død, deres Enker og umyndige Børn i
Trangstilfælde ville blive modtagne i Danmark, skulde Mi¬
nisteriet, efter derom at have brevvekslet med Indenrigs¬
ministeriet, tjenstligst anmode Deres Højærværdighed om

Skr. ang. Frit. for Religionsunderv.
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behagelig at ville tilkjendegive samtlige Præster i det Dem 28. Okt.
betroede Stift, at de ifølge den ovennævnte Lovs 8 42 alene

ere henviste til at forlange, at den udenlandske Mandsperson,

der agter at indgaa Ægteskab her i Landet, enten præsterer
Hjemstedsbevis (9: Bevis for, at han med Familie og, i

Tilfælde af hans Død, hans Enke og umyndige Børni
Trangstilfælde ville blive modtagne i det paagældende frem¬
mede Land) eller godtgør, at Indenrigsministeriet har be¬

vilget ham Undtagelse herfra.

Det fornødne Antal Eksemplarer af nærværende Cirku¬

lære vil blive tilstillet Deres Højærværdighed til Fordeling
blandt Præsterne i det Dem betroede Stift.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. (til Eforatet 28. Olt.
for en lærd Skole) ang. Fritagelse for Deltagelse i

Religionsundervisningen for en Discipel i en lærd
Skole, hvis Forældre ere udtraadte af Folkekirken.
I behagelig Skrivelse af 5. d. M. har Hr. Stiftamt¬

manden og Deres Højærværdighed udtalt Dem angaaende
N. N.is fornyede Andragende om, at hans Søn, som er

optagen i N. N. lærde Skole, maa fritages for Deltagelse i
Religionsundervisningen, efter at Andrageren har erklæret,
at han og hans Hustru ere udtraadte af Folkekirken.
Ministeriet har i denne Anledning i Overensstemmelse
med Deres Indstilling ved Skrivelse af Dags Dato til Sko¬

lens Rektor bevilget det ansøgte paa de af Bestemmelserne
i Lov af 13. April 1851 om Ægteskab uden for Folke¬

kirken følgende Vilkaar, nemlig at den stedlige Skolebestyrelse

har at paase, at den paagældende Dreng ikke savner Op¬
lysning om de moralske og almindelige religiøse Begreber,

og at han, for saa vidt Forældrene ikke erklære at staa uden
for de kristelige Trossamfund, erholder Kundskab om Bibel¬
historien. Man har tilføjet, at Forsømmelser fra Forældre¬

1891.
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330 Skr. ang. Varctægts= og Underholdspenge.

—

28. Okt. nes Side i denne Henseende ville medføre, at den fornødne

Undervisning maa meddeles ham i Skolen, og ligeledes be¬
mærket, at man har anmodet vedkommende Skoledirektion

om at give Skolekommissionen for N. N. Købstad det nød¬
vendige Paalæg desangaaende.

Justitsmin. Skr. (til Amtmanden over Frede¬

29. Okt.

riksborg Amt) ang. Beregningen af Varetægtspenge

og Underholdspenge m. m. ved Afsoning af Fæng¬
selsstraf.
Ved hertil at indsende et Andragende, hvori Birke¬
dommeren i N. N. Birk anholder om Justitsministeriets

Afgørelse af Spørgsmaalet, om ikke Arrestforvareren i N. N.

Købstad med Hensyn til Fruentimmeret N. N.s Afsoning af
den hende ved nævnte Birks Ekstrarets Dom idømte Straf

af 40 Dages Fængsel paa sædvanlig Fangekost har været
berettiget til at beregne sig Varetægtspenge og Underholds¬

penge m. m. for 41 Dage, har Hr. Kammerherren udtalt,
at den i Justitsministeriets Skrivelse af 20. Oktober 1879

(Ministerialtidende A Nr. 169) indeholdte Afgørelse for¬

mentlig alene kan komme til Anvendelse ved Udstaaelsen af
Varetægtsarrest og ikke tillige ved Afsoning af Fængselsstraf,

da Løsladelsen skal ske til en til Indsættelfen svarende Tid.
Foranlediget heraf skal man tjenstligst melde, at det nu

foreliggende Spørgsmaal efter Justitsministeriets Formening
maa besvares paa samme Maade som det i Justitsministeriets
fornævnte Skrivelse af 20. Oktober 1879 omhandlede.

29. Okt.

Nr. 168.

Bekendtgørelse om Ministerialbøgernes Førelse
efter nye Skemaer m. m.

og Undervisningsvæsenet.)
Indm. Saml. pag. 154.

(Ministeriet for Kirke¬

Skr. ang. Kreditoplagsafgift.
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Generaldirektor. f. Skattev. Skr. (til N. N. Told= 31. Okt.

kammer) ang., at Voden efter Toldforordningens §

229 for for sen Indbetaling af Kreditoplagsafgifter
ikke kommer til Anvendelse, hvor Kreditoplagshaveren
er gaaet fallit og Indbetalingen altsaa sker ved

Skifteretten, forudsat at Afgifterne først ere for¬
faldne efter at Boet er taget under Konkursbe¬

handling.

2

Ved at indberette, at Tobaksfabriken N. N. i N. N.,
hvem der er indrømmet Kreditoplagsret for Tobak, den 8.
ds. har overgivet sit Bo til Konkursbehandling, og at Skifte¬
retten den 14. næstefter til Toldkammeret har indbetalt de

skyldige Kreditoplagsafgifter, af hvilke 858 Kr. 30 Ø. vare
forfaldne til Betaling den 13. ds., har Toldkammeret i Skri¬

velse af 15de ds. forespurgt, om Konkursboet af det nævnte

Beløb vil have at svare 1 pCt. for 1 Dag som Tillægs¬
afgift i Henhold til § 229 i Toldforordningen af 1. Februar
1797.

I denne Anledning undlader man ikke tjenstlig at til¬
bagemelde, at der i nærværende Tilfælde, hvor Afgifterne

først ere forfaldne til Betaling, efter at Oplagshaverens Bo

var blevet taget under Konkursbehandling, ikke mod Boet vil
kunne rejses noget Krav i Henhold til bemeldte Paragraf
i Toldforordningen.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. (til Skole= 2. Nov.
direktionen for Gudme og Vinding Herreder) ano
9.

Skolepenges Betaling, naar Skolerne ere lukkede paa
Grund af Epidemi.
at vedkommende Forældre ere pligtige
til at betale Skolepenge for deres Børn i en Købstads Kom¬
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2. Nov.

muneskoler for et Tidsrum, da Skolerne paa Grund af
Epidemi have været lukkede.

5. Nov.

Kirke= og Undervisningsmin. Cirk. (til samtlige
Skoledirektioner udenfor Kjøbenhavn) ang. Regler

for Tilsynet med Opfyldelsen af den Lærerne ved det

kommunale Borger= og Almueskolevæsen udenfor Kjø¬
benhavn paahvilende Enkeforsørgelsespligt *).
Efter at der ved Lov af 1. April d. A. om Skole¬

lærernes Enkeforførgelsespligt m. m., hvilken Lov findes

aftrykt nedenfor som Bilag 1, er givet nye Regler om Op¬
fyldelsen af den Lærerne ved det kommunale Borger= og
Almueskolevæsen uden for Kjøbenhavn ifølge Lov af 8. Marts
1856 § 21, jfr. Lov af 18. Juni 1870 § 22, paahvilende

Enkeforførgelsespligt, vil Ministeriet, for at der kan blive
ført fornødent Tilsyn med denne Forpligtelses Opfyldelse,

have fastsat følgende Regler til fremtidig Iagttagelse i saa
Henseende fra den 1. April 1892 at regne:
1. Saa snart et Lærerembede ved det kommunale
Skolevæsen uden for Kjøbenhavn, saavel i Købstæderne som

paa Landet, for hvilket Reguleringssum er fastsat, er blevet
vakant, bliver dette uopholdeligt af Skoledirektionen at ind¬

berette til Ministeriet for Kirke= og Undervisningsvæsenet.
Saa snart Embedet igen er blevet besat, vil Skoledirektionen

*) Som Bilag til dette Cirkulære fandtes astrykt Lov af

1. April 1891 om Skolelærernes Enkeforsørgelsespligt
(Bilag 1) og Bekendtgørelse fra Finansministeriet af

25. Februar 1871 om Vilkaarene for Benyttelse af

Livsforsikring til Fyldestgjørelse af pensionsberettigede
Embedsmænds lovbefalede Enkeforsørgelse (Bilag 2).
Disse Bestemmelser findes hver paa sit Sted i Inden¬

rigsministeriets Samling, og det er derfor anset for
ufornødent at medtage dem her.
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hvad enten den, der ansættes i Embedet, ikke ved Ansættelsen5. Nov.

beklædte noget andet Embede, eller han forflyttes fra et
saadant, have samtidigt med Kaldsbrevets Udfærdigelse, eller,

hvis Kaldsretten tilkommer Biskoppen eller Konsistorium ved

Kjøbenhavns Universitet, umiddelbart efter at have faaet
Meddelelse om Kaldsbrevets Udfærdigelse, at tilstille den

paagældende Lærer et Enkeforsørgelsesskema til Udfyldning.
Det fornødne Antal Skemaer vil blive tilstillet Skoledirek¬

tionerne herfra. Læreren vil derefter, hvad enten han er
gift eller ikke, have snarest muligt at tilbagesende Skemaet i
udfyldt Stand til Skoledirektionen, hvorefter denne nopholdelig
indsender Skemaet til Ministeriet, ledsaget af de Bemærk¬
ninger, som Direktionen maatte finde Anledning til.

2. Naar Reguleringssummen for et Skolelærerembede

maatte blive forhøjet, eller en Lærer maatte rykke op paa et

højere Lønningstrin, for hvilket en højere Reguleringssum
er fastsat, i hvilket sidste Tilfælde Direktionen straks maa
indberette Oprykningen til Ministeriet, vil Skoledirektionen

ligeledes have at tilstille Læreren et Enkeforførgelsesskema,
hvorefter der bliver at forholde paa samme Maade som
under 1. angivet.

3. Naar Ministeriet har modtaget Enkeforsørgelses¬
skemaet, underretter det, saafremt Læreren er gift, gennem

Skoledirektionen denne om, hvor stor Overlevelsesrente, even¬
tuelt Livsforsikring, han vil have at sikre sin Hustru, eller

hvor meget den alt tegnede Forsikring vil være at forhøje.
Samtidigt hermed tilstiller Ministeriet ham de fornødne
Blanketter til Afbenyttelse ved hans Forhandlinger med

Livsforsikrings= og Forsørgelses=Anstalten af 1871. Læreren
vil derefter have snarest muligt i nysnævnte Anstalt at tegne

eller forhøje Overlevelsesrenten eller Livsforsikringen, hvor
der ikke undtagelsesvis skulde blive meddelt ham Tilladelse
til paa anden Maade at fyldestgøre sin Enkeforsørgelsespligt.
Efter at Overlevelsesrenten eller Livsforsikringen er be¬
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rigtiget, vil der af Læreren gennem Skoledirektionen være

at tilstille Ministeriet fornøden Oplysning herom, som, hvor
ikke særlige Forhold umuliggjør det, maa foreligge Mini¬
steriet iuden en Maaned efter den ovennævnte Underretnings

Dato. Benyttes Overlevelsesrente, maa Indtegningsbevisets
Mærke og Numer, Forsikringens Størrelse samt Præmiernes

Varighed, Beløb og Forfaldstiden angives. Benyttes Livs¬
forsikring, bliver Forsikringsdokumentet, hvis et saadant haves,

men ellers Anstaltens Kvittering for det første Indskud at

indsende. Forsikringsdokumentet maa enten være Police,
lydende paa, at Forsikringssummen udbetales til Jhænde¬
haveren, eller Indtegningsbevis, lydende paa Ministeriet for

Kirke= og Undervisningsvæsenet.

De i den omstaaende Be¬

kendtgørelse fra Finansministeriet af 25. Februar 1871

(Bilag 2) anførte Vilkaar for Benyttelse af Livsforsikring
til Fyldestgørelse af pensionsberettigede Embedsmænds lov¬

befalede Enkeforførgelse ere i øvrigt, for saa vidt der efter

Forholdets Natur kan blive Spørgsmaal herom, anvendelige
paa Skolelærere, dog at her Ministeriet for Kirke= og Under¬

visningsvæsenet træder i Finansministeriets Sted.
Forsikringsdokumenterne for de af Skolelærere inden

den 1. April 1892 i Livsforsikringsanstalten til Berigtigelse

af pligtig Enkeforsørgelse tegnede Livsforsikringer blive straks

efter den nævnte Dato at indsende til Ministeriet for Kirke¬

og Undervisningsvæsenet til Opbevaring, ganske paa samme
Maade som ogsaa fremtidigt Dokumenterne for Livsforsikringer,

der ønskes benyttede i saadant Øjemed, blive at indsende.

4. Naar en Lærer, der er fast ansat i et af de under

1. nævnte Embeder, agter at indgaa Ægteskab og i den

Auledning vil have at berigtige sin Enkeforsørgelsespligt, vil
han til Ministeriet have at indgive Andragende om Enke¬

forsørgelsens Berigtigelse, ledsaget af et udfyldt Enkefor¬

førgelsesskema, hvis saadant ikke alt er indsendt. Der vi

Cirk. ang. Læreres Enkeforførgelsespligt.
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derefter være at forholde som under 3. anført. Skoledirek¬5.
tionen bemyndiges til, naar vedkommende Lærer ved enten

at forevise Anstaltens Kvittering for, at det første Indskud

er erlagt, eller ved at forevise Forsikringsdokumentet for

samme godtgør, at Enkeforsørgelsespligten er fyldestgjort, at
udfærdige den fornødne Attest til Læreren til Forevisning
for den Præst, der skal forrette Vielsen. Er der benyttet

pligtig Overlevelsesrente, gælder denne først fra Vielsesdagen,

og Attest om Vielsen maa derfor indsendes til Livsforsikrings¬
anstalten inden 14 Dage derefter.

5. Naar Vakance i et Embede er foranlediget ved
Lærerens Død, maa den i 1. ommeldte Indberetning til

Ministeriet tillige indeholde Oplysning om, hvor vidt den
afdøde har efterladt sig Enke, eller dette ikke er Tilfældet.

6. I Overensstemmelse med Lov af 1. April 1891

§ 4 har Ministeriet under Dags Dato paalagt Skolefondenes
Regnskabsførere fra den 1. April n. A. at regne forinden

hver Maaneds Begyndelse, men første Gang straks ved Be¬
gyndelsen af April Maaned 1892, af Skolefonden forskuds¬
vis at indbetale til Livsforfikringsanstalten de i Maanedens
Løb forfaldende Præmier for Skolelærere i Skoleraadskredsen.

Lærerne ville, for saa vidt Forholdet ikke ordnes ved Inde¬

holdelse i deres Lønninger og Indbetaling fra vedkommende

Sogneraad (jfr. Cirkulæret af Dags Dato til samtlige

Skoleraad), have straks ved Begyndelsen af hver Maaned at
indbetale Præmierne til Skolefondskassereren, første Gang i
April 1892.

7. Alle Udfærdigelser fra Skoledirektionerne vedrørende

Skolelærernes Enkeforførgelsespligt besørges af Provsten

alene paa Skoledirektionens Vegne, ligesom alle Skrivelser
vedrørende disse Sager fra Ministeriet ville blive tilstillede
Provsten direkte.

Nov.
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Kirke= og Undervisningsmin. Cirk. (til samtlige

Skoleraad) ang. forskndsvis udbetaling fra Skole¬
fondenes Regnskabsførere til Livsforsikrings= og For¬
sørgelsesanstalten af 1871 af Skolelæreres For¬
sikringspræmier.
Under Henvisning til § 4 i Lov af 1. April d. A. om

Skolelærernes Enkeforsørgelsespligt m. m. skal Ministeriet
anmode Skoleraadene om at paalægge Skolefondenes Regn¬

skabsførere fra den 1. April 1892 at regne forinden hver
Maaneds Begyndelse men første Gang straks ved Begyndelsen
af April Maaned 1892 af Skolefonden forskudsvis at ind¬

betale til Livsforsikrings= og Forsørgelsesanstalten af 1871
de i Maanedens Løb forfaldende Præmier af pligtige Over¬
levelsesrenter og Livsforsikringer, tegnede af Skolelærerne i
Skoleraadskredsen, i nævnte Anstalt. Denne Forpligtelse ved¬
varer, selv om vedkommende Lærer afskediges, saaledes at

Præmierne i dette Tilfælde indeholdes i hans Pension.

En Liste over, af hvilke Lærere i Skoleraadskredsen saa¬
danne Præmier ville være at erlægge, samt over Præmiernes
Størrelse vil blive meddelt Skoleraadene herfra, ligesom

Ministeriet vil lade tilflyde Skoleraadene Meddelelse om de

Forandringer, der maatte foregaa med Hensyn til disse For¬
hold. Det er ved Cirkulære af Dags Dato herfra bleve
paalagt Lærerne straks ved Begyndelsen af hver Maaned a¬
indbetale de Præmier, de ville have at svare, til Skolefonds¬

kassereren. Man skal i øvrigt henstille til Skoleraadene,
hvor vidt samme maatte ønske ved Forhandling med Sogne¬
raadene i Skoleraadskredsen at ordne Forholdet saaledes, a

Sogneraadene indbetale Præmierne af Kommunens Kass¬
mod at indeholde dem i Skolelærernes Lønninger.

6. Nov.

Justitsmin. Cirk. (til samtlige Amtmænd) ang

Dommerfuldmægtiges private Forretninger.

Cirt. ang. Dommerfuldmægtige.

337

1891.

Da Justitsministeriet ikke kan finde det foreneligt med 6. Nov.
Stillingen som Dommeres konstituerede Fuldmægtige, at de
ved Bekendtgørelse i Blade og Opslag paa offentlige Steder

anbefale sig til Befolkningen med Hensyn til Udførelsen af
private Forretninger, skal man have Dhrr. Amtmænd an¬
modede om at have Opmærksomheden henvendt paa, at dette

fremtidig ikke finder Sted, med Tilføjende, at i Tilfælde af
Overtrædelse skal den vedkommende Dommerfuldmægtig med¬
delte Konstitution straks tilbagekaldes.

Da det fremdeles giver Anledning til Mistydninger og,
for saa vidt Fuldmægtigene have paataget sig Inkassationer,
til Inhabilitetstilfælde for Dommeren, at Personer, der staa

i meget nært Slægtskabsforhold eller Svogerskabsforhold til
Dommeren, konstitueres til paa hans Vegne at udføre visse

Forretninger, samtidigt med, at de paatage sig Udførelsen af

private Forretninger, skal Ministeriet endvidere anmode
Dhrr. Amtmænd om fremtidig ikke at meddele Sønner eller

Svigersønner af Retsbetjente Konstitution til at udføre nogen

Del af vedkommende Retsbetjents Embedsforretninger, med¬
mindre de forpligte sig til ikke at paatage sig Udførelsen af

private juridiske Forretninger for Jurisdiktionens Beboere,

og for saa vidt saadan Konstitution for Tiden er meddelt,
at tilbagekalde den, for saa vidt vedkommende ikke inden en
af Amtmanden fastsat Frist paatager sig en lignende For¬
pligtelse.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. (til Bestyreren 6. Nov.
for en Købstads Realskole) ang., hvorvidt der kan

tilstedes unge Piger, der agte at underkaste sig al¬

mindelig Forberedelseseksamen, Adgang til Realskolen
i Købstæderne.
at der i alle Skolens Klasser kan op¬
i
tages kvindelige Elever i Henhold til Grundsætningerne

Trettende Hæfte.
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338 Str. ang. unge Pigers Optagelse i Realstoler.

6. Nov. den ved Kancelli=Cirkulære af 10. Februar 1838 bekendt¬

gjorte allerhøjeste Resolntion af 17. Jannar s. A. an¬
gaaen'e Indretningen af højere Borgerskoler i Købstæderne“).

* —— — — —
*) Kgl. Resol. af 10. Februar 1838 er saalydende: Vi
ville med særdeles Velbehag anse det, naar der i Køb¬
stæderne gøres Udveje til, ved Siden af de alminde¬

lige Borgerskoler, hvori der fremdeles, som hidtil, bør
være Adgang for alle Indvaanere til uden Betaling
at faa deres Børn underviste i de for alle fornødne

Kundskaber og Færdigheder, i Overensstemmelse med,
hvad der for disse Skoler er befalet, at indrette
højere Borgerskoler, i hvilke en mere udvidet Under¬

visning gives for Børn af begge Køn, imod at de

derfor erlægge saadanne Skolepenge, at derved den
forøgede Udgift dækkes, som en saadan Skole vil med¬
føre, fremfor dem, der vilde være forbundne med, at

disse Børn nøde Undervisning i den almindelige

Borgerskole. Forinden nogen saadan højere Borger¬
skole maa indrettes, bliver der af Skolekommissionen

at udarbejde en udførlig motiveret Plan, der med

Skoledirektionens Betænkning bliver at indsende til
Kancelliets Approbation. Ligesom denne Plan nøj¬
agtigen bør bestemme, i hvilke af de i Anordningen
for Købstæderne af 29. Juli 1814 § 74 nævnte Lære¬

fag der efter Indvaanernes Tarv og de Midler,
hvorpaa der kan gøres Regning, bør gives Undervis¬

ning, og hvorledes denne hensigtsmæssigt kan besørges
enten ved Hjælp af de ved den almmdelige Borger¬
skole ansatte Lærere eller ved andre særlig dertil an¬

tagne, saaledes bør den og være ledsaget af en med
muligste Nøjagtighed affattet Forklaring over alle de

Bekostninger, som det kan ventes, at den foreslaaede
højere Borgerskole kan foraarsage, og den Indtægt,

der kan ventes af de i Forslag bragte Skolepenge.
For saa vidt det i enkelte Byer, paa Grund af sær¬

deles Omstændigheder, maatte være gørligt at afsondre
de Børn, der kunne behøve en mere udvidet Under¬

visning, fra simple Almuesbørn i særskilte Skoler,
uden at der i nogen af disse betales Skolepenge, kan

ogsaa saadan Afsondring med Vort Kancellis Appro¬

bation iværksættes, dog saaledes, at hverken de sidst¬
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Kirke= og Undervisningsmin. Cirk. (til samtlige 7. Nov¬.
Skoledirektioner udenfor Kjøbenhavn) ang. Ind¬
førelse af Gymnastikprotokoller i Borger= og Almue¬
skolerne.
Efter de af Gymnastikinspektøren paa hans Inspektions¬

rejser indvundne Erfaringer føres kun i ganske enkelte

Borger= og Almueskoler den i den autoriserede Lærebog i
Gymnastik § 69 d. paabudte Gymnastikprotokol til Kontrol
dels med Skolebørnenes Deltagelse i Legemsøvelserne og

dels med, i hvilke Øvelser der i Gymnastiktimerne er blevet

undervist. Der savnes saaledes i de fleste Skoler et Middel
saavel for Skolemyndighederne som for Gymnastikinspektøren
ved hans Inspektioner til at føre den fornødne Kontrol med
Gymnastiken.

Ministeriet har derfor foranlediget, at der i Trykken,
hosFirmaet Brødrene Backhausen i Aarhus, udgives Gym¬

nastikprotokoller, der ere indrettede efter Gymnastikinspektørens

Anvisning, hvilke Protokoller det herved gøres til Pligt for
By= og Sogneraadene at anskaffe og for Lærerne at føre.
Protokollerne, der tillige komme til at indeholde For¬
tegnelse over de Øvelser, som den paagældende Skoles Børn

skulle undervises i, og over de Apparater, som skulle findes

ved Skolen, ville foreligge færdige til Anskaffelse til Skolerne
fra næste Skoleaars Begyndelse og i stort Folioformat og i
stift Bind komme til at koste 1 Kr. eller 1 Kr. 50 Ø. Styk¬

ket i Forhold til deres Størrelse.

meldte Børns anordningsmæssige Undervisning der¬
ved lider, eller at faadanne Udgifter foraarsages, at

derved vilde fremkomme Ubillighed mod den Del af
Indvaanerne, der ikke kunne benytte den fortrinligere
Skole.

340 Skr. ang. Betydn. af et amerikanst Stilsmissedetret.
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Kirke= og Undervisningsmin. Skr. (til Biskoppen

9. Nov.

over Aarhus Stift) ang. Retsvirkningen af et ame¬

rikansk Skilsmissedekret, hvorved et her i Landet
indgaaet Ægteskab hæves.
Med Deres Højærværdigheds behagelige Skrivelse af 9.

f. M. har Ministeriet modtaget et Andragende, hvori Sogne¬
præst N. N. sorespørger, om han, naar Betingelserne i

øvrigt ere til Stede, er berettiget til at vie den i Skrivelsen
nævnte Person, hvis tidligere her i Landet indgaaede Ægte¬
skab ifølge det hoslagt tilbagefølgende, af Distriktsretten for

det tredje Retsdistrikt i Utah=Territoriet i Saltsøprovinsen i

de nordamerikanske Fristater udfærdigede Dokument er op¬
hævet ved et sammesteds den 16. August 1888 afsagt Skils¬
missedekret.

I Anledning heraf skulde Ministeriet tjenstligst melde,
at Justitsministeriet, med hvilket man har brevvekslet om

Sagen, har udtalt, at det efter Indholdet af det paagældende

amerikanske Skilsmissedekret, der dog vil være behørigt at
legalisere, maa anse den paagældende berettiget til uden
særlig Tilladelse at indgaa nyt Ægteskab her i Riget.

10. Nov.

Generaldirektor. for Skattev. Skr. (til en Amt¬

mand) ang., hvorvidt Erklæringer, hvorved myndige
Arvinger meddele deres Moder Tilladelse til at hen¬

sidde i uskiftet Bo, ere stempelpligtige, og i saa
Fald, om de, naar de underskrives af flere Arvinger,

bør stemples som en eller flere Deklarationer.
at man savner Hjemmel til at lade saa¬

danne Erklæringer passere uden Stempel, samt at de ville
være at stemple som lige saa mange Deklarationer, som der
er Underskrivere.
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Kirke= og Undervisningsmin. Cirk. (til de lærde 10. Nov¬

Skoler og de eksamensberettigede Realskoler) ang.
55)
Indførelse af Gymnastikprotokoller

Generaldirektor. for Skattev. Skr. (til en Amt¬ 11. Nov.

mand) ang., hvorvidt den i Bekendtgørelse af 24.
September 1891 indeholdte Tilbagekaldelse af den

ved Bekendtgørelse af 26. Juli 1883 givne Tilladelse
til Kassation af Stempelmærker ad mekanisk Vej

ogsaa gælder den Embedsmænd i Slntningen af
sidstnævnte Bekendtgørelse meddelte Bemyndigelse til
ved Kassation at benytte et Stempel, der indeholder
Embedets Navn.

at den ved Bekendtgørelse af 26. Juli
1883 meddelte Tilladelse i sin Helhed er tilbagekaldt.

Indenrigsmin. Skr. (til Amtmanden over Ring¬12.

kjøbing Amt) ang., at Bevilling til Forening af

Borgerskab som Kjøbmand i en Købstad med Borger¬
skab som Farver sammesteds er nfornøden.
at Næringen som Farver i Henhold

til, hvad der er udtalt i Indenrigsministeriets Skrivelse af

21. August 1869 (Departementstidende 1869 Side 830)“*
er at anse som Fabriknæring, og at den ansøgte Dispensa¬

*) Der træffes i dette Cirkulære tilsvarende Forholds¬

regler som i foranstaaende Cirkulære af 7de s. M. til
Skoledirektionerne for Borger= og Almueskolernes

Vedkommende, kun med nogen Forskel i Indretningen
af Protokollerne.

**)

Se nærværende Samlings 8. Hæfte Side 400.

Nov.

1891.
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12. Nov. tion fra Bestemmelsen i Næringsloven af 29. December 1857
§ 24 saaledes er ufornøden.

14. Nov.

Indenrigsmin. Skr. (til en Amtmand) ang. For¬

staaelsen af Lov om Snekastning af 9. April d. A.

§ 8, 3. Stykke, hvorefter Skolelærere ikke skulle

medtages ved Ansættelse til Snekastning som Brugere
af deres Skolelodder.
at Ministeriet maa holde for, at den
nævnte Lovbestemmelse maa forstaas saaledes, at den Sne¬

kastningspligt, som i andet Fald vilde have paahvilet Bru¬
geren af paagældende Ejendom paa Grund af dens Jord¬
tilliggende, bortfalder, naar det er Skolelæreren, der er

Bruger, og Tilliggendet er hans Skolelod. Heraf følger, at
Skolelæreren, hvis der ikke i Medfør af Lovens § 5 paa
andet Grundlag vil kunne paalægges ham Snekastning, over¬

hovedet ikke er snekastningspligtig — altsaa heller ikke, som
af Sogneraadet antaget, efter Lovens § 8, 2det Stykke
og derfor ikke hører til dem, som skulle optages paa den i

Lovens § 9 omhandlede Fortegnelse og efter dens § 10
kunne tilsiges til at forrette Snekastningsarbejde uden for

Omgangen.

14. Nov.

Iudenrigsmin. Skr. (til Amtmanden over Sorø
Amt) ang., om en en Enke efter en Mand, der nød

Alderdomsunderstøttelse, tilstaaet Hjælp til Mandens

Begravelse kan henregnes under Alderdomsunderstøt¬
telse, samt, hvorledes Forhøjelse af tilstaaet Alder¬

domsunderstøttelse skal søges.
I det med Amtets Skrivelse af 19. September d. A.

modtagne Andragende har N. N. Sogneraad meddelt, at

Skr. ang. Alderdomsunderstøttelse.
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samme har maattet tilstaa Enken efter en Mand, der i Henhold 14. Nov.

til Lov Nr. 69 af 9. April d. A. nød Alderdomsunderstøttelse,

en Hjælp til Mandens Begravelse af 13 Kroner, og i den
Anledning forespurgt, om denne Hjælp kan henregnes under

Alderdomsunderstøttelse, samt i saa Fald, om Enken skal
indgive Begæring derom.

Foranlediget heraf skulde man til behagelig Efterretning
og videre fornøden Vekendtgørelse tjenstligst melde, at der

ikke paahviler Enken som saadan nogen i Lovgivningen be¬

grundet Forpligtelse til at bekoste hendes afdøde Mands Be¬
gravelse, hvorimod denne Forpligtelse maa paahvile afdødes

Bo; saafremt dette er ude af Stand til at bekoste Begra¬
velsen, og det offentlige saaledes maa træde hjælpende til,
maa Begravelseshjælpen betragtes som ydet til afdøde, uden

at det kan komme i Betragtning, til hvem Hjælpen er ud¬

betalt, idet Udbetalingen maa ske til den, der paatager fig
paa det offentliges Vegne at iværksætte Begravelsen.
Efter Bestemmelserne i Loven om Alderdomsunderstøt¬
telse, særlig dens § 5, skønnes der intet til Hinder for, at

Begravelseshjælp kan ydes som Alderdomsunderstøttelse til
den, der indtil sin Død har nydt saadan Understøttelse, dog

selvfølgelig kun, saafremt Trang til den nævnte Hjælp er til
Stede.

Med Hensyn til den Begravelseshjælp, der ydes som

Alderdomsunderstøttelse, maa der i øvrigt forholdes efter
Lovens § 5, 2det Stykke; i den foreliggende Sag vil derfor
Udgiften til Gravens Kastning, der ses at være indbefattet

under den ydede Hjælp, ikke kunne blive Genstand for Re¬

fusion fra Statskassen (jfr. Indenrigsministeriets Skrivelse
Nr. 201 af 26. August d. A.).
For saa vidt Sogneraadet derhos har forespurgt, om
samme i Henhold til mundtlig Begæring fra vedkommende
kan forhøje en tilstaaet Alderdomsunderstøttelse, eller om der
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skal fremsættes ny skriftlig Begæring, maa Ministeriet holde

14. Nov.

for, at ny skriftlig Begæring, affattet efter den ifølge Lovens

§ 3 foreskrevne Formular, vel ikke er fornøden, men at
Grunden til Forhøjelsen maa skriftlig konstateres, enten ved
et af den paagældende indgivet Andragende eller ved en af

Sogneraadet angaaende Trangen optagen Afhøring, med
hvis Affattelse der rettest vil kunne forholdes efter den i

Fattiglovens § 43 givne Forskrift. Saafremt den paagæl¬

dende opholder sig uden for Forsørgelseskommunen, maa
Sogneraadet gøre Anmeldelse til denne om den tilstaaede

Forhøjelse i Henhold til Reglen i § 7 i Loven om Alder¬
domsunderstøttelse.

14. Nov.

Indenrigsmin. Skr. (til Amtmanden over Vejle
Amt) ang., hvorvidt Alderdomsunderstøttelse kunde

tilstaas en Enke, hvis Mand i 1890 havde erholdt
Fattigunderstøttelse.
I det med Amtets paategnede Erklæring af 26. f. M.

hertil indkomne Andragende har N. N. Byraad forespurgt,
hvor vidt Enken efter en Mand, der senest i 1890 har er¬

holdt Fattigunderstøttelse, og som paa dette Tidspunkt ikke

var fyldt sit 60de Aar, har Krav paa Alderdomsunder¬

støttelse i Henhold til Lov af 9. April d. A. under Hensyn
til, at hun selv var over 60 Aar, da Hjælpen blev ydet
hendes afdøde Mand og hende.

Næst i denne Anledning at henvise til Ministeriets
Skrivelse Nr. 258 af 15. September d. A. i Ministerial¬
tidende, hvorefter der ved den i Lovens § 2 in fine inde¬

holdte Overgangsbestemmelse maa antages at være tilsigtet
at stille de Personer over 60 Aar, som paa det Tidspunkt,
da Loven træder i Kraft, nyde eller have nydt Understøttelse

af Fattigvæsenet, paa samme Maade, som om Loven havde

Skr. ang. Ydelse af Høstdag.
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været gældende, da Understøttelsen blev dem ydet, saaledes 14. Nov.
at det ved Afgørelsen af Spørgsmaalet om, hvor vidt deslige

Personer nu have Krav paa Alderdomsunderstøttelse, maa
komme an paa, om den tidligere modtagne Fattighjælp
under den nævnte Forudsætning kunde have været forlangt

som Alderdomsunderstøttelse, skulde man til Efterretning og

videre fornøden Bekendtgørelse tjenstligst melde, at da den
Understøttelse, den paagældende og hendes afdøde Ægtefælle

modtog i 1890, forinden sidstnævnte havde fyldt det 60de

Aar, ikke, hvis Alderdomsunderstøttelsesloven paa det Tids¬
punkt havde været gældende, kunde have været forlangt som
Alderdomsunderstøttelse, men havde maattet betragtes som

Fattighjælp, ikke alene til ham, men ogsaa i Forhold til
hende, vil hun ikke nu kunne gøre Fordring paa Alderdoms¬
understøttelse.

Bekendtgørelse ang. nyt Optryk af de i Lov om 16. Nov¬

Fabrikation og Forhandling af Margarine m. m. af Nr. 171.
1. April 1871 omhandlede Farvetavler. (Inden¬
rigsministeriet.)
Indm. Saml. pag. 162.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. (til Biskop= 19. Nov.

pen over Sjællands Stift) ang. Ydelsen af den

et jordløst Hus paahvilende Høstdag til Sogne¬
præsten eller Vederlaget derfor, naar Præstegaarden
er bortforpagtet.
Efter Modtagelsen af Deres Højærværdigheds Ytringer
i behagelig Skrivelse af 31. f. M. i Anledning af det
direkte hertil indkomne Andragende, hvori Politibetjent
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19. Nov. N. N. der ejer et jordløst Hus i N. N. Sogn, anholder
om Ministeriets Resolution for, om det tilkommer ham,

hvem der af Sognepræsten er afkrævet 50 Øre i Vederlag

for en Høstdag, at træffe Valget imellem at præstere Høst¬

dagen eller at betale 50 Øre, og i bekræftende Fald om
han, for saa vidt han vælger at præstere en Høstdag,

bliver helt fri for den paagældende Ydelse, naar der, som
Tilfældet af ham er angivet at være i N. N. Sogn, ingen

Avling hører til Præstegaarden, skulde Ministeriet tjenstligst
melde, at det i Overensstemmelse med, hvad der ved tid¬

kigere Lejligheder er hævdet, med Deres Højærværdighed

maa antage, at Valget imellem at præstere Høstdagen eller
betale 50 Øre tilkommer Yderen, men at den Omstændig¬

hed, at Præstegaardsjorden, saaledes som det er Tilfældet
i N. N. Sogn, er bortforpagtet, ikke kan stilles lige med,
at der ingen Avling hører til Præstegaarden, idet det i

førstnævnte Tilfælde maa staa Præsten frit for efter Over¬
enskomst med Forpagteren at paalægge de Husmænd, der

vælge at præstere Høstdagen, at yde denne til Forpagteren.
I øvrigt tilføjes, at det heromhandlede Spørgsmaal hører
under Domstolenes Afgørelse.

21. Nov.

Indenrigsmin. Skr. (til Amtmanden over Sorø

Amt) ang, at de Ejeren af en paa Grund af

miltbrandartet Rosen under offentligt Tilsyn stillet
Svinebesætning givne Paalæg rettest bør gives i

Form af et Tilhold til Politiprotokollen.
I Anledning af den med Hr. Amtmandens behagelige
Skrivelse af 15. f. M. hertil indsendte Indberetning fra

Politimesteren i N. N. Birk, hvoraf fremgaar, at de N. N.
og N. N. tilhørende Svinebesætninger ere blevne stillede

under offentligt Tilsyn paa Grund af miltbrandartet Rosen,

Skr. ang. Alderdomsunderstøttelse.
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skal man tjenstligst bede den nævnte Politimesters Opmærk=21. Nov.
somhed henledet paa, at det ikke er rigtigt, naar han har

indskrænket sig til ved det Politiprotokollen tilførte Dekret
at sætte fornævnte Svinebesætninger samt N. N.s Svinesti

under offentligt Tilsyn, uden tillige at angive, hvilke nær¬
mere Foranstaltninger der af ham ere trufne til Sygdøm¬

mens Undertrykkelse og Forhindring af Smittens videre Ud¬
bredelse. Det bør nemlig af Sagen, naar samme forelægges

højere Autoriteter, fremgaa, hvor vidt vedkommende Politi¬
mester har approberet den fra Dyrlægen fremkomne Ind¬

stilling eller har fundet sig foranlediget til at træffe andre

Forholdsregler, for at det derefter kan bedømmes, hvor vidt
der i det foreliggende Tilfælde fra det stedlige Veterinær¬

politis Side overhovedet er truffet saadanne Foranstaltnin¬
ger, som i sig ere hensigtsmæssige og samtidig lovhjem¬
lede, hvortil kommer, at de vedkommende Eier givne Paalæg

bør gives i en saadan Form, at Overtrædelse deraf kan
medføre Strafansvar, og at det derfor rettest bør ske i Form
af et Tilhold til Politiprotokollen.

Indenrigsmin. Skr. (til Amtmanden over 21. Nov¬

Præstø Amt) ang., hvorvidt frit Husly i Kom¬
munens Fattighns er til Hinder for at erholde Al¬
derdomsunderstøttelse.
Ved at fremsende de hermed tilbagefølgende Bilag,

hvoraf fremgaar, at N. N. Sogneraad har tilstaaet Alder¬
domsunderstøttelse i Henhold til Lov Nr. 69 af 9. April
d. A. til den i 1811 fødte Enke efter den i 1861 ved

Døden afgaaede Indsidder N. N., uanset at hun siden 1864

har haft frit Husly i Kommunens Fattighus, har Amtet i
Skrivelse af 3. d. M. forespurgt, om den nævnte Ydelse af
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frit Husly i Kommunens Fattighus er til Hinder for, at

vedkommende erholder Alderdomsunderstøttelse.

Foranlediget heraf skulde man tjenstligst melde, at den
Understøttelse, Kommunen har ydet den paagældende ved af
tilstaa hende frit Husly, maa betragtes som Fattighjælp med

de deraf flydende Virkninger, uanset at den ikke maatte
have medført nogen direkte Udgift for Kommunen; det til¬
søjes, at det i saa Henseende ikke heller kan komme i Be¬

tragtning, at paagældende, hvilket hun har anført i sin
Begæring om Alderdomsunderstøttelse ikke selv vil have
opfattet den nævnte Understøttelse som Fattighjælp, idet

en saadan Opfattelse efter Forholdets Beskaffenhed vilde
være ubeføjet.

Det af Amtet rejste Spørgsmaal maa saaledes- efter
Ministeriets Mening besvares bekræftende.

23. Nov.

Indenrigsmin. Skr. (til Amtmanden over Ribe

Amt) ang., af hvem Valget af Bestyrelse for „de
Fattiges Kasse“ i en Købstad skal ledes.
Under Henvisning til, at det i Lov om Tilveje¬
bringelse af Midler til fri Fattigunderstøttelse af 8. Marts

1856 § 4 er bestemt, at Valget af de Mænd, der have at
bestyre „de fattiges Kasse“, skal ledes af Borgerrepræsen¬
tationens Formand, har Borgmesteren i N. N. Købstad

paa Byraadets Vegne forespurgt, om det ommeldte Valg,

efter at den tidligere Borgerrepræsentation som Følge af
Bestemmelserne i Købstadkommunalloven af 26. Maj 1868

er bortfalden, nu bliver at lede af Byraadets Formand

eller af den kommunale Valgbestyrelse eller af en af By¬
raadets valgte Medlemmer af disses egen Midte dertil ud¬

nævnt. I denne Auledning skulde man tjenstligst melde, at

Skr. ang. Arbejde ved en Kirkegaard.
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Ledelsen af det omhandlede Valg maa paahvile Byraadets 23. Nov.
Formand.

Indenrigsmin. Skr. (til Amtmanden over Aar= 24.Nov.

hus Amt) ang., hvorvidt Alderdomsunderstøttelse
kan ydes en forladt Hustru.
at en forladt Hustru, der ikke er

epareret eller skilt fra sin Mand, ikke falder ind under

Bestemmelserne i Lov Nr. 69 af 9. April d. A. om Al¬

derdomsunderstøttelse til værdige trængende udenfor Fattig¬
væsenet.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. (til Bi= 25. Nov.
skoppen over Viborg Stift) ang., at der ikke kan

tilkomme Sognebeboerne nogen Ret til mod Tiende¬
ejernes Protest at foretage Arbejder ved en Kirke¬
gaard.
Med Deres Højærværdigheds behagelige Skrivelse af
6. d. M. har Ministeriet modtaget et Andragende, hvori

Gaardejer N. N. med flere Beboere af N. N. Sogn fore¬

spørge, hvorvidt Kirketiendeejerne kunne forbyde Sognets
Beboere for egen Regning at lade anlægge paa Sognets
Kirkegaard enkelte Gange, plante en Række Løvtrær langs
Digerne og plante Hækker omkring de enkelte Gravsteder,
naar alt foretages efter en bestemt Plan, som forinden er

approberet af det stedlige Kirkesyn.
I Anledning heraf skulde Ministeriet tjenstligst melde,
at bortset fra den Ret, som maa tilkomme de Beboere, til

hvilke Gravsteder ere udlagte paa Kirkegaarden, til at ind¬

hegne disse Gravsteder, hvorved de imidlertid samtidigt i
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25. Nov

Skr. ang. Tærepenge.

Henhold til Synslovens § 19 paatage sig Forpligtelse til
at vedligeholde Gravstederne med Indhegning, antager Mi¬

nisteriet ikke, at der kan tilkomme Sognebeboerne nogen
Ret til mod Tiendeejernes Protest at soretage de omspurgte
eller lignende Arbejder ved Kirkegaarden, selv om det sker
efter en af Synet approberet Plan, idet det maa blive

Synets Sag at paase, at Kirkegaarden fyldestgør de For¬
dringer, som bør stilles til en Kirkegaard, og hvis dette
ikke er Tilfældet, at paalægge Tiendeejerne at foretage de
Foranstaltninger, som maatte anses for fornødne.

30. Nov.

Indeurigsmin. Cirk. (til samtlige Amtmænd)

ang. Størrelsen af Tærepenge i Henhold til Fattig¬
lovens § 57.
I Henhold til § 57 i Lov Nr. 67 af 9. April d. A.
om det offentlige Fattigvæsen har Indenrigsministeriet fra
den 1. Januar 1892 at regne fastsat Størrelsen af de i be¬

meldte Paragraf omhandlede Tærepenge til 25 Øre for hver

Mil, som vedkommende efter den ham foreskrevne Rejseplan
har at tilbagelægge.

3. Dec.

Kongelig Resolntion angaaende Zions Fond for
udtjente Missionærer i Ostindien“

(Ministeriet for

Kirke= og Undervisningsvæsenet.)
Indm. Saml. pag. 163.

*) I „Love og Ekspeditioner vedkommende Kirke= og
Skolevæsen for 1891“ findes denne Resolution Side

228 ff. opført under Dato 17. December.
Sammesteds findes den Forestilling fra Mini¬
steriet, der ligger til Grund for den kongl. Resolu¬

tion, og i hvilken der indeholdes nærmere Oplysning
om Zions Fonds Dannelse.

Skr. ang. Alderdomsunderstøttelse.
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Indenrigsmin. Skr. (til en Amtmand) ang., at b. Dec¬
det ikke i og for sig er tilstrækkeligt til at udelukke
nogen fra at erholde Alderdomsunderstøttelse, at han
ejer en fast Ejendom.
Ved at fremsende de hermed tilbagefølgende Bilag har
N. N. Sogneraad i det med Amtets Skrivelse af 19. f. M.
hertil indkomne Andragende for Ministeriet indanket Amtets
Resolution af 26. September d. A., hvorved den af Raadet

trufne Bestemmelse om at nægte Husmand og Murer N. N.
af N. N. Mark den af ham begærte Alderdomsunderstøt¬

telse er forandret derhen, at der fra 1. Juli d. A. at regne
indtil videre er tilstaaet ham en Understøttelse af 50 Kr.

aarlig, idet Sogneraadet navnlig har gjort gjældende, at

den paagældende ved at sælge den ham tilhørende Ejen¬
dom vilde være i Stand til ved Hjælp af den derved indvundne

Købesum eller ved at betinge sig Aftægt at forsørge sig
selv og Hustru uden at falde Kommunens Skatteydere til
Byrde.

Foranlediget heraf skulde man til behagelig Efterret¬
ning og videre fornøden Bekendtgørelse tjenstligst melde, at

det ikke i og for sig er tilstrækkeligt til at udelnkke nogen

fra at erholde Alderdomsunderstøttelse, at han ejer en fast
Ejendom, og at der saaledes er en Mulighed for, at han
ved Salg af Ejendommen kan skaffe sig de nødvendige

Midler til at afhjælpe den i Øjeblikket tilstedeværende Trang,
hvorimod Spørgsmaalet maa besvares efter Omstændig¬

hederne i det enkelte Tilfælde og navnlig ogsaa efter Hen¬
synet til, om den paagældende er Familieforsørger.

Medens man saaledes med Amtet er enig i, at den
paagældende Husmand ikke kan være udelukket fra at er¬
holde Alderdomsunderstøttelse alene af den Grund, at han

ejer sast Ejendom, maa Ministeriet i øvrigt holde for, at

1891.

352

5. Decder

Skr. ang. Snekastning.

efter det i Sagen foreliggende angaaende paagældendes

Erhvervsevne ikke har været tilstrækkelig Føje for Amtet til
at forandre den af Sogneraadet tagne Bestemmelse, ved
hvilken det saaledes maa have sit Forblivende.

7. Dec.

Indenrigsmin. Skr. (til Amtmanden over Aal¬

borg Amt) ang. samtidig Drift af Købmands= eller

Detailhandel i forskjellige Kommuner under samme
Jurisdiktion.
I Anledning af den med Amtets Skrivelse af 13.

f. M. hertil indkomne Forespørgsel fra Politimesteren i
N. N. Herreder skulde man til behagelig Efterretning og
videre fornøden Bekendtgørelse tjenstligst melde, at Mini¬

steriet med Amtet er enigt i, at der intet er til Hinder for,
at en Person samtidig driver Købmandshandel eller Detail¬
handel i forskellige til samme Jurisdiktion hørende Kom¬
muner, men at der maa erhverves særskilt Næringsadkomst

for hver Kommunes Vedkommende.

8. Dec.

Indenrigsmin. Skr. (til Amtmanden over

Præstø Amt) ang., at en Bygning, der kun delvis
er ansat til Bygningsafgift, ogsaa kun bliver at

medtage for en afpasset Del af Assuranceværdien
ved Ansættelse til Snekastningspligt.
I behagelig Skrivelse af 10. f. M. har Hr. Amt¬
manden ved at meddele, at N. N. Sogneraad, da Stations¬

kontoret) paa N. Station, hvor der tillige er Brevsamling,
er blevet opmaalt til Bygningsafgift med 62 Kvadratalen,
har optaget det østsjællandske Jærnbaneselskab paa Forteg¬
tegnelsen over de snekastningspligtige med 34 Dage i Om¬
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8.
sangen, idet hele Stationens Assuranceværdi, 68,965 Kr.,

Dec.

r lagt til Grund for Ansættelsen, begært Ministeriets Re¬

olution angaaende Rigtigheden af denne Ansættelse.
Saaledes foranlediget skulde man til behagelig Efterret¬

ting tjenstlig melde, at Ministeriet maa holde for, at den i
Snekastningsloven af 9. April d. A. § 5 i Begyndelsen om

Snekastningsbyrdens Fordeling i Forhold bl. a. til bygnings¬

ifgiftspligtige Bygningers Assuranceværdi indeholdte Bestem¬
nelse, hvis Udtryk utvivlsomt ere valgte alene med de al¬

nindelige Tilfælde for Øje, at bygningsafgiftspligtige Byg¬
tinger ere underkastede denne Afgiftspligt i deres Helhed,
naa de Undtagelsestilfælde, hvor kun en Del af en Bygning

r opmaalt til Bygningsafgift, anvendes saaledes, at der kun
nedtages en af Sogneraadet, eventuelt Amtsraadet, efter

Forholdet mellem den bygningsafgiftspligtige Del af Byg¬
tingen og denne i dens Helhed afpasset Del af Bygningens

Ussuranceværdi. Som Følge heraf maa man anse den om¬
sandlede, af nævnte Sogneraad foretagne Ansættelse for

trigtig.

Indenrigsmin. Skr. (til Amtmanden over Thi= 10. Dec.
ted Amt) ang., hvor vidt efter den nye Fattiglov
n Persons Forsørgelseskommune overfor Opholds¬
ommunen kan paatage sig samtlige Udgifter ved hans

forsørgelse sammesteds, naar han ikke ønskes hjem¬
endt.

at den nye Fattiglov lige saa lidt som

mn gældende Lovgivning udelukker, at der for saa vidt an¬
tar Omkostningerne ved Forsørgelsen af en Person udenfor
ins Forsørgelseskommune, træffes Overenskomst mellem
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V. ang. medicinst Embedselsamen.

10 Dec. Forsørgelseskommunen og Opholdskommunen om andre Re¬

fusionsregler end de i § 43 i fornævnte Lov hjemlede.

10. Dec.

Bekendtgørelse ang. et klinisk Kursus i epidemisk¬
Sygdømme, som de lægevidenskabelige Studerende ved

Nr. 177.

Universitetet skulle gennemgaa, forinden de stedes til
Embedseksamens 2. Del. (Ministeriet for Kirke= og
Undervisningsvæsenet.
Indm. Saml. pag. 164.

10. Dec.
Nr. 178.

Lov. ang. en forhøjet Ligning til Frederiksborg
gl. Assens og gl. Aarhus Amters Skolefonds. (Mi¬

nisteriet for Kirke= og Undervisningsvæsenet.)
Indm. Saml. pag. 164.

12. Dec.

Finansmin. Cirk. (til samtlige Amtmænd) ang.

Tilvejebringelse af Oplysninger gennem Strand¬

fogderne om, hvor vidt Fyr har været set om Bord
i et strandet Skib.
Efter Anmodning af Marineministeret skal Finans
ministeriet herved tjenstlig anmode Dhrr. Amtmænd om be¬

hagelig at ville foranledige, at der af de Dem underlagt¬
Retsbetjente gives de i de paagældende Jurisdiktioner an¬

satte Strandfogder Paalæg om i Strandingstilfælde at yd¬
Fyrmestrene deres Assistance til at tilvejebringe Oplysning
om, hvor vidt Fyret har været set om Bord i det stranded¬

Skib, og da hvor lang Tid, inden Strandingen indtraf.

Cirt. ang. Sygchustatster.
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Indenrigsmin. Cirk. (til samtlige Amtmænd)14. Dec.
ang. Tilvejebringelse af Betalings=Takster for kom¬

munale Forsørgelsesanstalter og Sygehuse til Afvik¬
ling af Fattigkommunernes indbyrdes Mellemvæ¬
rende.

I § 48 i Lov Nr. 67 af 9. April d. A. om det offent¬

lige Fattigvæsen, der handler om de Regninger over Om¬
kostningerne ved ydet Fattighjælp, som Opholdskommunen

har at tilstille den erstatningspligtige Kommune, er det bl. a.

fastsat, at de enkelte Udgifter saa vidt muligt hver især

blive at angive paa Regningen „medmindre den trængende
har været indlagt paa et offentligt Sygehus eller en anden

Anstalt, for hvis Afbenyttelse der er fastsat en bestemt Be¬

taling, i hvilket Tilfælde denne uden Eftervisning af de
enkelte Udgifter kan lægges til Grund for Erstatnings¬
kravet“

I denne Anledning skulde man tjenstligst anmode Dhrr
Amtmænd om at henlede vedkommende kommunale Bestyrel¬

sers Opmærksomhed paa, at det for at lette Afviklingen af
det indbyrdes Mellemværende mellem Fattigkommunerne

vilde være ønskeligt, at der for Ophold paa kommunale
Forsørgelsesanstalter fastsattes en Betalings=Takst, der kan

lægges til Grund ved Beregningen af de Udgifter, der blive
at bære af vedkommende erstatningspligtige Kommune, men

at det, for at en saadan Betalings=Takst skal kunne tillægges
den i Fattiglovens ovennævnte § 48 forudsatte Betydning
som bindende Rettesnor mellem Fattigkommunerne, vil være

nødvendigt, at Fastsættelsen af Taksten sker ved Approbation

af de i Fattiglovens § 31 nævnte Myndigheder, altsaa for
de Sognekommunerne tilhørende Anstalter af Amtsraadet,

for de Købstadkommunerne og Handelspladserne tilhørende

Anstalter af Indenrigsministeriet; i øvrigt turde det være
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Cirk. ang. Alderdomsunderstoltelse.

14. Dec. heldigt, om der af Amtsraadene blev stræbt hen til, at den
omhandlede Betalings=Takst bestemtes ens for alle til samme
Amtsraadskreds henhørende sognekommunale Forsørgelses¬
anstalter.

Hvad de kommunale Sygehuse angaar, vil Betalingen

for Afbenyttelsen af samme efter de gældende Regler være
at approbere af Indenrigsministeriet, hvad enten saadanne

Sygehuse drives for en Købstadkommunes eller for en Amts¬
kommunes Regning; i saa Henseende skal man bemærke, at

der, hvor Omstændighederne tale derfor, ikke i og for sig
kan være noget til Hinder for, at Taksten fastsættes for¬
skellig for de for privat Regning og for de for Fattig¬

kommunernes Regning indlagte Patienter; herpaa bedes
vedkommende Byraads og Amtsraads Opmærksomhed hen¬

ledet med Henstilling om at tage Spørgsmaalet under Over¬

vejelse og eventuelt derom gøre nærmere Indstilling til
Ministeriet.

14. Dec.

Indenrigsmin. Cirk. (til samtlige Amtmænd)
ang. Forskud paa Statstilskud til Kommunernes aar¬

lige Udgifter ved Alderdomsunderstøttelsen.
Ifølge Bestemmelserne i § 8 i Lov Nr. 69 af 9. April

d. A. om Alderdomsunderstøttelse til værdige trængende
uden for Fattigvæsenet, jfr. Indenrigsministeriets Cirkulære

Nr. 109 af 1. Juni d. A., vil den endelige Afregning og
Anvisning af det i bemeldte Lovs § 9 ommeldte Stats¬

tilskud til Kommunernes aarlige Udgifter ved Alderdoms¬
understøttelsen ikke kunne ventes at finde Sted førend hen¬

imod Slutningen af det paafølgende Aar.

For at bidrage til Afhjælpningen af de økonomiske
Vanskeligheder, som heraf navnlig i den første Tid maatte

Cirt. ang. Alderdomsunderstattelse.
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kunne opstaa for Kommunerne, vil Ministeriet i alt Fald14. Dec.
indtil videre være villigt til at tilstaa de Kommuner, der
herom maatte andrage, et passende Forskud paa det dem

tilkommende Statstilskud, saa snart der fra dem foreligger et
foreløbigt Regnskab over de i det foregaaende Aar i saa
Henseende hafte Udgifter.For imidlertid at sikre sig, at

saadanne Andragender indeholde de fornødne Oplysninger,

og for at kunne kontrolere, at Opgørelsen af Udgifterne

foretages paa behørig Maade, maa Ministeriet forlange, at
samtlige saadanne Andragender affattes paa ensartet Maade,
og man fremsender derfor hermed et Antal Eksemplarer af

en skematisk Blanket til de omhandlede Andragender, for at
disse Blanketter paa nærmere Begæring kunne blive udle¬

verede fra Amtet til de Kommuner, der maatte ønske at
andrage om Forskud.

Kommunernes Andragender herom indsendes til Amtet.

Andragender, som indkomme til Amtet efter Udgangen
—

af Jannar Maaned, blive at lægge til Side uden at tages
i Betragtning; det samme gælder om Andragender, der ikke
ere affattede paa fyldestgørende Maade, dog at det staar

Amtet frit for efter eget bedste Skønnende at berigtige de i
det foreløbige Regnskab indløbne Fejl, for saa vidt saadant
er muligt.

Der maatte derefter af Amtet affattes en skematisk, For¬
tegnelse over samtlige til Amtet (Amtsraadskresen og de i
Forbindelse med samme staaende Købstæder) hørende Kom¬
muner, saaledes at disse opføres, hver med sit Løbenumer

en bestemt Orden, som nærmere herfra vil blive angiven;
oaa denne Fortegnelse maatte da for de Kommuners Ved¬

kommende, der have andraget om Forskud — dog med For¬

sigaaelse af de Kommuner, hvis Andragender Amtet i Hen¬
jold til foranstaaende har udskudt — anføres Størrelsen af
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14. Dec. deres i det forudgaaende Kalenderaar hafte Udgifter til
Alderdomsunderstøttelse.

Den af Amtet saaledes affattede Fortegnelse maatte,

forsynet med Amtets Underskrift, indsendes hertil inden 15.

Februar, hvorefter der af Ministeriet vil blive taget Bestem¬
melse om Anvisning af de omhandlede Forskud.
Samtlige Andragender om Forskud forblive beroende
ved Amtet.

Justitsmin. Cirk. (til samtlige Politimestre) ang

16. Dec.

Medlemmer af Haandværkssvendenes Rejseforeninger,
som træffes i Betleri.
Da det er kommet til Justitsministeriets Kundskab, a
de i Ministeriets Cirkulære af 14. April 1888 (Min. Tid

A. 1888 Nr. 37)) indeholdte Bestemmelser med Hensyn ti
Medlemmer af Haandværkssvendenes Rejseforeninger, son

træffes i Betleri, ikke altid uøje efterkommes, skal man her¬

ved tjenstligst have d Hrr. indskærpet, at Rejsebøgerne i d¬
omhandlede Tilfælde ville være at fratage de paagældend¬

og at indsende direkte til Formanden for de nævnte Foreninger¬

Forretningsudvalg, Arkitekt F. A. Thomsen i Slagelse.

19. Dec.

Kundgørelse ang. Stadfæstelse paa reviderede Sta

Nr. 182.tutter for Kreditforeningen af Ejere af mindre Ejen
—— ——

*) I Cirk. 14. April 1888 anmodes Politimestrene
efter at der med Justitsministeriets Godkendelse unde
28. Februar s. A. er vedtaget nye Fælleslove a
(
Haandværkssvendenes Rejsesoreninger, om, naar

Medlem af bemeldte Rejseforeninger træffes i Betler
i Overensstemmelse med de nævnte Loves § 9(

foranledige, at Rejsebogen fratages ham og sendes t
Forretningsudvalgets Formand.
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domme paa Landet i Østifterne. (Indenrigsmini=ls. Der¬
steriet.)
Kap. I.
Almindelige Bestemmelser.

1. Foreningens Bestemmelse er at yde dens Medlem¬

mer Laan mod Sikkerhed i de dem tilhørende Ejendomme

og at give dem Adgang til ved mindre Afbetalinger at af¬
drage denne Gjæld.

2. Kun Ejere af mindre Ejendomme paa Landet og
paa Kjøbstædernes

Markjorder — derunder ogsaa jordløse

Huse — som ved en Vurdering efter de i det følgende an¬

givne Regler ikke ere ansatte til en højere Værdi end 6,000

Kr., og som ere beliggende i Østifterne, Samsø derunder
ndbefattet, kunne optages som Medlemmer i Foreningen.
Alle Medlemmer hæfte een for alle og alle for een, for de

af Foreningen udstedte Gældsforskrivninger med de af dem
til Foreningen pantsatte Ejendommes fulde Vurderingssum,

aafremt de= have erholdt til Laan det hele Beløb, som efter

disse Statutter kan udlaanes af Foreningen (Halvdelen eller
o Femtedele af Vurderingssummen) og i samme Forhold
il det laante Beløb, naar de have erholdt et mindre Beløb.

De kunne først udtræde af Foreningen, naar de ganske have

afgjort deres Gæld til samme, overensstemmende med de i
det følgende foreskrevne Bestemmelser.

3. Laan af Foreningen i jordløse Huse, o: Huse uden
ioget som helst Jordtilliggende eller dog med et mindre

Jordtilliggende end 1 Skæppe Land, kunne kun tilstaas for
ndtil to Femtedele af det Beløb, hvortil den til Pant til¬
indte Ejendom er vurderet paa den Maade, som herefter

estemmes. I andre Ejendomme kan der tilstaas Laan for

1891.

360 K. ang. Stat. for Kreditf. for Tstift. f. mindre Ejend.

19. Dec. indtil Halvdelen af Vurderingssummen. Der tilstaas

Reglen kun Laan mod 1ste Prioritets Panteret. Dog ka¬
der ogsaa gives Laan mod sekundær Prioritet i Huse me
Jordtilliggende, naar de Kapitaler, som skulle hæfte pa
Ejendommen foran det hos Foreningen søgte Laan, enter
ere Midler under offentlig Bestyrelse eller offentlig Kontro

(saasom Overformynderimidler, offentlige Stiftelsers Midler
fideikommissariske Kapitaler o. s. v., derimod ikke Spare
kassemidler), eller ere, selv ved Forandring af Ejer, uop

sigelige fra Kreditors Side i det mindste i 10 Aar fra de¬

Tid, da Foreningen giver Laan, eller ere aarlige, uopsigelig
Afgifter. Det af Foreningen tilstaaede Laan maa imidlerti
i intet Tilfælde udgøre et større Beløb, end at det i For

ening med den forud prioriterede Hæftelses Kapitalbeløb ikk
overstiger Halvdelen af Ejendommens Vurderingssum. Ve

enhver Ejendoms Pantsætning maa derhos tillige gives Pan

i Besætning og Inventar, den til enhver Tid paa Ejen
dommen værende Gødning og Afgrøde i Straa, Hø o

utærsket Sæd samt i Ejendommens Leje= og øvrige Ind

tægter og i Assurancesummerne for Bygningerne og de
øvrigt pantsatte Ejendele.

4. Foreningen er pligtig at meddele Indenrigsmini
steren enhver Oplysning, der af denne affordres den an

gaaende Foreningens Forhold. Ministeren kan ligeledes ti

enhver Tid lade foretage Undersøgelse af samtlige Forenin
gen vedrørende Forhold, ligesom han ogsaa er berettiget ti
at sætte Foreningen under Administration og eventuelt stands
dens Virksomhed, naar der til Fyldestgørelse af det solidarist

Ansvar i noget Regnskabsaar afkræves Medlemmerne 1 pC.
af de laante Beløb.

5. Der maa til ingen Tid cirkulere et større Beløbo

Gældsforskrivninger mod Foreningen end det Beløb, sor
Foreningen ejer af de af dens Medlemmer udstedte Pante
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obligationer.Saafremt Foreningen lider noget Tab hos 19. Dec

noget Medlem, bliver dette, for saa vidt det ikke kan dækkes

af Reserve= og Administrationsfondens Beholdning, at for¬
dele paa de øvrige Medlemmer i det Forhold, hvori de ere
lodtagne i Foreningen, og disse ere da pligtige til inden for
Grænserne af den dem efter disse Statutter paahvilende

solidariske Forpligtelse at indbetale det dem paalignede Bidrag
til Foreningen i dennes Kasse 3 Maaneder efter, at Bestyrelsen

derom har udstedt offentlig Bekendtgørelse.

6. Saafremt Statskassen i Kraft af den ved Lov af
28. Maj 1880 tilsagte Rentegaranti har maattet yde Tilskud
til Kreditorernes Fyldestgørelse, har Bestyrelsen uopholdelig

at træffe Foranstaltninger til Beløbets Dækning ved Udskriv¬
ning hos Medlemmerne i Henhold til det disse paahvilende
solidariske Ansvar.

Kap. II.

Om Medlemmernes Optagelse.

7. Den, som ønsker at indtræde som Medlem i Forenin¬

gen, har direkte til Repræsentanten for den Kreds, hvori Ejen¬
dommen ligger, at indgive Begæring derom, ledsaget af de
hans Ejendom vedrørende Dokumenter, hvoraf han er i Be¬
siddelse, samt med Angivelse af, om Laanet ønskes mod

4½ pCt. aarlig Ydelse i 3½e pCt. Kasseobligationer eller

mod 5I pCt. Ydelse i 4 pCt. Kasseobligationer. Repræ¬
sentanten tilstiller häm derefter en af Bestyrelsen affattet

Formular, som han har at underskrive og tilbagesende tillige
med et saadant kontant Beløb, som Udgifterne ved Vurde¬

ringen antages at ville andrage, og endvidere, for saa vidt

nedennævnte Oplysninger ikke ere til Stede, de af Repræ¬
sentanten opgivne specificerede Beløb til disses Anskaffelse;
dog bliver det til Vurderingen indbetalte Beløb at godtgøre
Trettende Hæfte.

16
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19. Doc. Laansøgeren, saafremt Laanet berigtiges. De nødvendige
Oplysninger, som Repræsentanten maa skaffe til Veje, saa¬
fremt de ikke ere til Stede, ere:

a) De Adkomstdokumenter, ifølge hvilke Laansøgeren be¬

sidder Ejendommen, eller behørigen bekræftede Afskrifter
deraf;

b) Attest af Pantebogen om de Ejendommen paahvilende

Behæftelser eller Servitutter;

c) Attest om Bygningernes Assurancesum eller Udskrift af
Brandtaksationsprotokollen;

0)Attest om Assurancesummen for Besætning, Inventar,
Afgrøde m. v.;

e) Angivelse af de Ejendommen paahvilende Skatter, Af¬
gifter og andre Byrder, saa vidt muligt bilagt med
Kvitteringer for det sidst forløbne Aar;
b) Lejekontrakter;

samt ved Begæringer om Laan i Huse med Jord¬

tilliggende tillige:
8) Kort over Ejendommens Tilliggende, optaget af en Land¬
inspektør eller autoriseret Landmaaler, eller Kopi af

Udskiftnings= eller Matrikulskortet;
h) Attest af en Landinspektør eller autoriseret Landmaaler

om Arealets Størrelse, for saa vidt det ikke findes an¬

givet paa Kortet.
8. Naar de nævnte Oplysninger m. m. ere komne til

Stede, foranstalter Repræsentanten den til Pant tilbudte
Ejendom vurderet. Vurderingsforretningen med tilhørende

Dokumenter samt Laanbegæringen indsender han derefter til
Bestyrelsen med sin Erklæring om, hvor vidt han kan an¬
befale Laanet eller ikke. Bestyrelsen afgør, om Laanet kan

bevilges eller ikke, og meddeler snarest muligt den vedkom¬
mende Underretning derom.

9. Naar Laanet bevilges, tilstiller Bestyrelsen Laan¬
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søgeren den Obligation, der bliver at udstede. Laansøgeren19.
beførger derefter denne Obligation underskreven i Over¬

værelse af tvende Vitterlighedsvidner samt stemplet og ting¬
læst paa egen Bekostning og indsender den til Bestyrelsen.

Naar denne finder Obligationen i behørig Orden og navn¬

lig intet at bemærke ved Tinglæsningspaategningen, udbe¬
tales Laanets Beløb til Laansøgeren eller til den, som han

dertil bemyndiger, tilligemed det til Vurderingen indbe¬
talte Beløb. For saa vidt der imidlertid paa den pant¬
satte Ejendom hviler Behæftelser, som ere til Hinder for, at

den Foreningen tilbudte Sikkerhed kan træde i Kraft, kan

Laanet først udbetales, naar de Forskrivninger, hvorved hine

Behæftelser begrundes, indleveres til Bestyrelsen, forsynede

med fornøden Kvittering. Ved Laanets Udbetaling erlægger
Laansøgeren 2½s pCt. af Laanets Størrelse til Foreningens

Reserve= og Administrationsfond tillige med Betalingen for

mulige ældre Obligationers Udslettelse af Pantebogen, samt
Portoudgifter, men i øvrigt erlægges ingen Betaling til

Foreningens Kasse, dens Bestyrelse, Embedsmænd eller Re¬
præsentanter.

Kap. III.

Om Foreningens Vurderingsmænd og om Vur¬
dering af Ejendommene.

10. De Foreningen som Panter tilbudte Ejendomme

skulle vurderes af tvende af Foreningens faste Vurderings¬
mænd. Dog kan Bestyrelsen undtagelsesvis tilstaa Laan paa

Grundlag af Vurderingsforretniuger i Henhold til Loven af

19. Marts 1869, naar disse ere afholdte i Løbet af det sidste
Aar før Laanbegæringens Dato.
11. Efter Indstilliug af vedkommende Kreds's Repræ¬

sentant udnævner Foreningens Bestyrelse en Vurderingsmand

Dec.
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19. Dec. for hvert af Østifternes Herreder eller andre større eller

mindre Distrikter og ligeledes en Burderingsmand for hver

Kommune. Om de skete Valg finder offentlig Bekendt¬
gørelse Sted.

12. Vurderingsmændene, der ikke behøve at være Med¬
lemmer af Foreningen, skulle være uberygtede Mænd, som

ere i Besiddelse af den fornødne Sagkundskab til at bedømme
mindre Landejendommes Værdi, og som derhos maa an¬

tages med Troskab og Samvittighedsfuldhed at ville røgte
det dem overdragne Hverv. De skulle være bosiddende hen¬

holdsvis i paagældende Herred (Distrikt) eller Kommune.
De fungere i 3 Aar og kunne genvælges. Naar en Vur¬
deringsmand ønsker at fratræde, eller han fraflytter paagæl¬

dende Herred (Distrikt) eller Kommune, eller han paa Grund
af forsømmelig Udførelse af sit Hverv eller af andre Grunde

ikke længere kan anses skikket til at varetage sin Bestilling,
udnævner Bestyrelsen efter Indstilling af Repræsentanten i

hans Sted en anden for den tilbagestaaende Del af hans
Funktionstid. For saa vidt Bestyrelsen ikke kan tage Re¬

præsentantens Indstilling til Følge, udnævner den midler¬

tidigt en anden Vurderingsmand, der dog kun fungerer til

førstkommende Repræsentantskabsmøde, paa hvilket Valget da

foretages af Repræsentanterne i Forening med Bestyrelsen.
13. Vurderingsmændene afgive efter deres Udnævnelse

til Bestyrelsen en skriftlig Forsikring, hvori de erklære, at de

som retskafne Mænd med Troskab og Samvittighedsfuldhed
ville røgte det dem betroede Hverv, nøje efterkomme de dem

givne Forskrifter med Hensyn til Vurderingen af Ejen¬
domme og stedse udføre denne saaledes, som de trøste sig til

med Ed inden Retten at bekræfte den, öm det fordres.
14. En Burderingsmand kan ikke vurdere Ejendomme,

der tilhøre Personer, med hvem han er beslægtet eller be¬
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svogret i op= eller nedstigende Linie eller i første eller anden 19. Dec.
Sidelinie.

15. Bestyrelsen affatter til Efterretning for Vurde¬

ringsmændene en Instruks, som disse have nøje at følge ved
Udførelsen af Forretningerne.
16. Vurderingsforretningerne over jordløse Huse kunne

afholdes Aaret rundt, over Huse med Jordtilliggende kun i

Tidsrummet fra 1. April til 1. November, og de Laansøgere,
der ikke forinden hvert Aars 15. September til Repræsen¬

tanten have afgivet deres Begæringer om Optagelse i For¬
eningen, kunne først vente Vurderingsforretningen afholdt i

det følgende Aar. Dog kan Bestyrelsen i særlige Tilfælde

tilstaa Laan paa Grundlag af Vurderingsforretninger, af¬

holdte uden for det anførte Tidsrum, naar Vurderings¬
mændene erklære, at Aarstiden ikke har været til Hinder for

at de have kunnet foretage Forretningen med fornøden Paa¬
lidelighed.
17. Saa snart de i Statutternes § 7 krævede Oplys¬

ninger ere komne til Stede, sender vedkommende Kreds's Re¬

præsentant disse til Herreds=(Distrikts=Vurderingsmanden i
paagældende Herred (Distrikt). Denne, der betragtes som
Formand for Forretningen, forhandler da med vedkommende

Kommunevurderingsmand om Dagen og Klokkeslettet for

Forretningens Afholdelse, hvorom betimelig Underretning
skriftlig gives Laansøgeren. Naar ikke særlige Omstændig¬
heder ere til Hinder derfor,
i hvilket Tilfælde Underretning

bliver at meddele Laansøgeren, skal Forretningen afholdes
senest 14 Dage efter, at de nødvendige Dokumenter ere
komne Herreds=(Distrikts=Vurderingsmanden i Hænde. Er

denne forhindret fra at udføre Forretningen, maa han uop¬
holdelig underrette Repræsentanten derom,
og denne kon¬

stituerer da for den paagældende ForretningsVedkommende
en af Herredets Kommunevurderingsmænd som Herreds¬
16“
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(Distrikts=)Vurderingsmand. Har en Kommunevurderings¬
mand Forfald, henvender Herreds=(Distrikts=)Vurderingsman¬

den sig til en af Nabokommunernes Vurderingsmænd og
foretager Forretningen i Forening med ham.
18. Til den berammede Tid give de paagældende Bur¬
deringsmænd Møde paa den Ejendom, der skal vurderes, og
foretage Forretningen. I Beskrivelsen, der affattes efter en
af Bestyrelsen udarbejdet Formular, optages alt fornødent

vedrørende Ejendommens Beliggenhed og Hovedanvendelse,
Jordtilliggendets Størrelse, Beskaffenhed og Kulturtilstand,

Bygningernes Beskaffenhed, Indretning og Vedligeholdelses¬
tilstand samt alle saadanne Omstændigheder, der maatte have

Indflydelse paa Værdien, saasom Oplysning om tilstede¬

værende Besætning, Redskaber og Inventarium. Beskrivelsen

bør endvidere omfatte alle de Ejendommen paahvilende

Byrder samt de Indtægter og Udgifter, der kunne paaregnes
af den, saaledes at det rimelige Indtægtsoverskud med Klar¬
hed fremgaar af Forretningen. Det bør udtrykkelig frem¬
hæves, hvor stort det efter deres Skøn maa blive, men der

behøves intet specificeret Overslag at affattes over Indtægter
for sig og Udgifter for sig. I Henhold hertil ansættes Ejen¬
dommen til den Værdi, den efter Vurderingsmændenes

Overbevisning vil have i Handel og Vandel. Laansøgeren
er pligtig at meddele Vurderingsmændene alle Oplysninger

om Ejendommens Beskaffenhed, som disse maatte forlange.

19. Beskrivelsen affattes af Herreds=(Distrikts=Burde¬

ringsmanden paa Stedet eller snarest muligt efter Forret¬

ningens Afholdelse og indsendes, forsynet med Mændenes og
Laansøgerens Underskrift, tillige med de Sagen vedrørende

Dokumenter uopholdelig til Repræsentanten.
20. Betalingen for Vurderingsforretningerne — saa¬
vel Diæter som Befordringsgodtgørelse — beregnes efter
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Reglerne i Lov om Udlaan af umyndiges Midler m. m. af 19. Dec.
19. Marts 1869.

21. Naar Vurderingsmændene maatte erfare noget som

helst, der kunde være af Betydning for Foreningen med
Hensyn til de til denne pantsatte Ejendomme, have de øje¬

blikkelig derom at gøre Indberetning til Repræsentanten.
Herreds=(Distrikts=Vurderingsmanden er derhos pligtig til
efter Opfordring at ledsage Bestyrelsens Medlemmer paa
i hvilket Tilfælde Re¬
disses Rejser til Eftersyn af Panter,

præsentantens Pligt til Ledsagelse i Henhold til Statutternes

§ 64 bortfalder. For disse Rejser erholder Herreds=(Distrikts¬

Vurderingsmanden i Diæter 2 Kr. for hver halve Dag 3 6

Timer og 4 Kr. for hver hel Dag.

22. Kommunevurderingsmændene ere pligtige til efter
Bestyrelsens eller Repræsentantens Opfordring at foretage

Eftersyn og afgive Indberetning i Anledning af Ejerskifter,

Renterestancer m. v.; de erholde for hvert saadant Eftersyn
et Vederlag af 2 Kr., der, naar Eftersynet sker paa Grund

af Ejerskifte, udredes af Pantets nye Ejer.

Kap. IV.

Om Medlemmernes Forpligtelser og Rettig¬
heder.

23. Laan gives ikke for et større Beløb end 3,000

Kroner og kun i Summer, der ere delelige med 50. Laan

tilstaas mod aarlig Ydelse af enten 44, eller 5½ pCt. efter
Laansøgerens eget Valg, og denne er da pligtig at modtage
Laanet henholdsvis i Foreningens 3½ pCt. eller dens 4

pCt. rentebærende Obligationer efter disses paalydende Beløb,
men Foreningen er berettiget til at udbetale Laanet med
rede Penge. Naar en Laansøger fordrer det, er Bestyrelsen

pligtig uden Godtgørelse, men alene mod Erstatning af ud¬
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19. Dec. lagte Omkostninger, at besørge Obligationerne omsatte i rede
Penge.

24. De af Foreningen tilstaaede Laan ere uopsigelige
fra Foreningens Side, saa længe vedkommende Medlem i

enhver Henseende nøjagtigt opfylder de indgaaede Forplig¬
telser. Men skulde han udeblive med noget til Foreningen

skyldigt Bidrag ud over rette Forfaldstid, eller skulde han
lade Pantet forfalde saaledes, at det ved en paa hans Be¬

kostning foretagen Omvurdering befindes ikke længer at yde
*g

statutmæssig Sikkerhed, eller undlader han at holde Byg¬
ningerne og de øvrige pantsatte Ejendele assurerede mod

Ildsvaade, eller paadrager han Pantet Restancer af Skatter,
Afgifter, Præstationer eller Behæftelser, som ere prioriterede

i Ejendommen forud for Foreningens Fordring, er Besty¬
relsen berettiget til at anse den tilbageværende Rest af Laanet

for straks forfalden til Udbetaling uden Opsigelse og at skride
til Ejendommens Realisation.

25. Ethvert Medlem er pligtigt at tilstede Bestyrelsen,
Repræsentanten eller dem, som af disse dertil bemyndiges,

Adgang til paa enhver Tid at undersøge den pantsatte Ejen¬
doms Tilstand og at meddele de Oplysninger, som i saa

Henseende maatte kræves. Ligeledes bør ethvert Medlem paa
Forlangende inden Udgangen af hvert Aars Marts Maaned

tilstille vedkommende Repræsentant fornødent Bevis for, at

iugen Restance i nogen Henseende paahviler Ejendommen

for det forløbne Regnskabsaar, og at saavel Bygningerne
som de øvrige pantsatte Ejendele ere forsikrede mod Ilds¬
vaade.

26 De før Konverteringen af 1889 indtraadte Med¬

lemmer betale 5½ pCt. aarlig — eller 2'½ pCt. halvaarlig
af deres Laans Hovedstol, indtil Konverteringsomkost¬
ningerne ere dækkede, hvorefter de betale 4'0 pCt. aarlig

eller 210 pCt. halvaarlig. Af det halvaarlige Bidrag til¬
falder ⅓00 pCt. af Laanets Størrelse pr. 11. Juni 1889
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Reserve= og Administrationsfonden, Renten beregnes med 19. Dec.
1'½ pCt. af deu til enhver Tid skyldige Restgæld, og det

tilbageblivende Beløb anvendes til Afdrag og — indtil videre

—

til Dækning af Omkostninger ved Konvertering. Gælden

vil i Løbet af 45 Aar være afbetalt paa c. 1 pCt. nær,

hvilken Rest da indbetales tillige med den sidste halvaarlige
Rente.

Foreningens øvrige Medlemmer betale, efter som det
af dem ved Laanets Tilstaaelse er vedtaget (jfr. § 23) enten

44 pCt. eller 5U pCt. aarlig af deres oprindelige Gæld,

saa længe indtil den er aldeles indfriet, hvilken Ydelse er¬
lægges den 11. Juni og 11. December, hver Gang med det
halve (henholdsvis 22½ eller 2½ pCt.). Heraf tilfalder

Reserve= og Administrationsfonden ⅓1oo pCt. af Gældens

oprindelige Beløb; af den tilbageblivende Del beregnes som
Rente af den til enhver Tid skyldige Kapital henholdsvis

1' eller 2 pCt., og Resten afskrives som Afdrag paa
Gælden. Denne vil da paa c. 1 pCt. nær være afbetalt for
de 44 pCt. Laans Vedkommende i 45 Aar og for de 51

pCt. Laans Vedkommende i 44½ Aar. Resten indbetales
tillige med den sidste halvaarlige Ydelse.

27. Indfrier noget før Konverteringen af 1889 ind¬
traadt Medlem helt eller delvis sit Laan, forinden Konverte¬

ringsomkostningerne ere dækkede, har han at erlægge for¬
holdsmæssig Andel af de ved Laanets eller Afdragets Ind¬

betaling endnu udækkede Konverteringsomkostninger.

28. Ethvert Medlem er i øvrigt pligtigt at tilsvare de

yderligere Bidrag, som ved Repræsentantskabets Beslutning
maatte vedtages for at dække det Underskud, som Foreningen
maatte faa.

29. Den halvaarlige Ydelse efter § 26 erlægges første

Gang den 11. Juni eller 11. December, der følger efter
Laanets Stiftelse. Er Laanet optaget paa en Tid, der falder

mellem disse Terminer, beregnes i den første Termin Ydelsen
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⅓e maanedlig fra den 11. i den Maaned, hvori Laanet

er berigtiget. Naar Betalingen af noget Bidrag ikke er sket
inden henholdsvis den 1. Juli eller 1. Januar, svares ⅓

pCt. af Restancen som Strafrente for den løbende Maaned

og fremdeles ⅓ pCt. for hver begyndende Maaned, indtil
Betaling sker, og maa vedkommende Medlem derhos vente,
at Bestyrelsen, saafremt Betalingen udebliver efter den 11.
Juli eller 11. Januar, straks vil lade den pantsatte Ejendom

realisere til Dækning af saavel Kapital som Renter og øvrige

Bidrag samt skadesløse Omkostninger i Henhold til den ud¬
stedte Obligation.
30. Det Bidrag, som Medlemmerne efter det fore¬

gaaende have at erlægge, betales med Landets Penge paa
Bestyrelsens Kontor i Kjøbenhavn.

31. Ethvert Medlem er i øvrigt pligtigt at underkaste

sig disse Statutters Bestemmelser og de Forandringer, som

disse paa statutmæssig Maade maatte undergaa, om hvilken
Forpligtelse den fornødne Bestemmelse skal optages i den til

Foreningen udstedte Obligation.
32. For ethvert Medlem holdes i Foreningens Bøger
en særlig Konto, som til enhver Tid maa udvise hans Mel¬

lemværende med Foreningen. Den Kvittering, som meddeles

ethvert Medlem for Renter, Kapitalafdrag og øvrige Bidrag

i hver af de foranførte Indbetalingsterminer, skal specificere

de indbetalte Beløb og tillige nøjagtigt oplyseStørrelsen af
det Restbeløb, som Medlemmet efter sin Konto i Foreningens

Bøger er denne skyldig.
33. Ethvert Medlem kan frigøre sig for sine Forplig¬

telser til Foreningen og saaledes udtræde af samme, naar
han til Foreningen i en af de to ovennævnte Terminer ind¬

betaler den af ham laante Kapital med Renter samt øvrige
statutmæssige Bidrag, (kfr. dog § 34). For saa vidt Ind¬

betalingen af hans Kapitalgæld sker med de af Foreningen
udstedte Obligationer efter disses paalydende Værdi, kan
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gælden med rede Penge, kan Bestyrelsen fordre 6 Maane¬

ders Opsigelse. — Ethvert Medlem kan ligeledes gøre ekstra¬

ordinære Afdrag paa sin Gæld i en af de ovennævnte Ter¬

miner, dog ikke med mindre Summer ad Gangen end 50
Kroner. Saadanne Afdrag kunne erlægges uden Opsigelse,
naar Betalingen sker med de af Foreningen udstedte Obli¬

gationer efter disses paalydende Værdi, men erlægges Be¬
talingen med rede Penge, kan Bestyrelsen fordre 6 Maa¬
neders Opsigelse. Ved Betaling med Foreningens Obliga¬

tioner er det en Selvfølge, at de før Konverteringen af 1889
indtraadte Medlemmer samt de Medlemmer, der have stiftet

Laan mod 4½½ pCt. aarlig Ydelse, have at erlægge Beta¬

lingen i 3½ pCt. Kasseobligationer, medens Betalingen for
de øvrige Medlemmers Vedkommende sker i 4 pCt. Kasse¬
obligationer. —Naar et Medlem frivillig gør Afdrag paa

sin Gæld eller helt udbetaler denne, har han til Reserve= og
Administrationsfonden at erlægge en Kendelse af ⅓ pCt. af

den frivillig gjorte Indbetaling, for saa vidt ikke Repræsen¬
tantskabet med Indenrigsministeriets Samtykke maatte træffe
en anden Bestemmelse.

34. Naar et Medlem ganske udtræder af Foreningen,
opgøres hans Mellemværende med denne i Henhold til den
for ham førte Konto, men der meddeles ham ikke Tilstaaelse

for Ophøret af den ham paahvilende solidariske Forpligtelse,

førend det løbende Aars Regnskab er aflagt og decideret.
35. Naar et Medlem ønsker, at en Del af den af ham

pantsatte Ejendom skal fritages for Behæftelsen til For¬

eningen, kan saadant ske enten derved, at han indbetaler til
Foreningen en saa stor Del af den skyldige Kapital, som den
Del af Ejendommen, der skal frigøres for Behæftelsen, skønnes

at udgøre af den hele pantsatte Ejendom, eller, saafremt hin
Del af Ejendommen overgaar til en ny Ejer, ved, at denne

indtræder som Medlem i Foreningen for det Beløb, der af

1891.

372 K. ang. Stat. for Kreditf. for Østift. f. mindre Ejend.

19. Dec.Gældens

daværende Størrelse falder paa denne Del af Ejen¬

dommen. Den nye Ejers halvaarlige Bidrag bestemmes
selvfølgelig i Forhold til den oprindelige Gæld. Ingen kan
imidlertid saaledes optages som Medlem i Foreningen for et
mindre Beløb end 50 Kr. og kun for saa vidt der i øvrigt

intet findes at erindre mod hans Optagelse. I saadant Til¬
fælde kan Bestyrelsen fordre nye Vurderingsforretninger paa

Laantagerens Bekostning afholdte over de paagældende Ejen¬
domme.

36. Naar et Laan ønskes forøget, forholdes der som

med et nyt Laans Meddelelse.
37. I Tilfælde af, at den til Pant stillede Ejendom

sælges, kan Køberen indtræde ganske i Sælgerens Forhold
til Foreningen mod ny Obligations Udstedelse, dog at den
pantsatte Ejendom, om Bestyrelsen forlanger det, undergives

ny Vurdering for Køberens Regning og befindes at yde
**

statutmæssig Sikkerhed, og at der i øvrigt intet findes at

erindre mod Køberens Optagelse i Foreningen. — Den, der
sælger en til Foreningen pantsat Ejendom eller en Del deraf,

skal inden 3 Maaneder efter Overdragelsesdokumentets Op¬
rettelse gøre Aumeldelse derom til Bestyrelsen. Undlader han

dette, skal han erlægge en Bøde af ⅓ pCt. af Hovedstolens

Beløb. Dette gælder ligeledes, naar Ejendommen overdrages
ved Købekontrakt.

Kap. V.

Om Foreningens Fonds og Obligationer.
38. Foreningens Amortisationsfond bestaar af de af

dens Medlemmer erlagte Renter af modtagne Laan og af
Afdragene paa disse Laan. Samtlige disse Midler skulle
paa den i efterfølgende Paragraffer nævnte Maade anvendes

til Forrentning og Indfrielse af de af Foreningen udstedte
Obligationer.
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39. Foreningens Reserve= og Administrations fond be¬ 19. Dec.
staar af:

a) den Understøttelse, der af Statskassen er ydet Forenin¬
gen en Gang for alle til dens første Indretning;

b) de ordentlige og overordentlige Bidrag, som Medlem¬
merne ifølge §§ 9, 26 og 28 have at erlægge til denne

Fond;
c)Renterne af de Restancer, som Medlemmerne maatte

paadrage sig ved de skyldige Indbetalinger af enhver
Art;
0)de ikke hævede Rente= og Kapitalbeløb;

c) Renterne af de Effekter, som denne Fond maatte være

i Besiddelse af;
k) al anden tilfældig Indtægt.

Det er denne Fonds Bestemmelse at afholde Foreningens
Administrationsudgifter, at dække de Tab, som Foreningen
ved sine Medlemmer eller paa anden Maade maatte lide,
samt at yde Amortisationsfonden de fornødne Tilskud, naar

den paa Grund af Restancer ikke kan dække sine Udgifter.
Naar Fondens Beholdning har naaet en Størrelse, der

overstiger 6 pCt af den Foreningen paahvilende Gæld, be¬
stemmer Repræsentantskabet, hvorledes dette Beløb kan komme
Medlemmerne til gode.

40. Naar et Pant maa overtages af Foreningen, skal
der i den første halvaarlige Termin, der in træffer efter 12

Ugers Forløb efter Overtagelsen, inddrages og annulleres et

Beløb af Foreningens Kasseobligationer af den paagældende
Afdeling, der svarer til ⅓ af den paa Pantet hvilende Gæld

til Foreningen, og i hver af de to første derpaa følgende
halvaarlige Terminer et lignende Beløb. Pantet skal ordent¬

ligvis stilles til offentlig Auktion inden Udløbet af et Aar
efter Overtagelsen. For saa vidt det ikke sælges, kan det for

Fremtiden kun opføres i Foreningens Bøger med et Beløb,
som ikke overstiger det højeste ved Anktionen gjorte Bud.
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indeholde en særlig for hvert af de saaledes overtagne Pan¬

ter opgjort Status, saavel for dem, der ved Regnskabsaarets

Udløb endnu ere i Foreningens Besiddelse, som for dem, der
i Aarets Løb ere afhændede. Bestyrelsens aarlige Beretning

til Repræsentantskabet vil da kunne meddele de yderligere
Oplysninger, som maatte være fornødne til at tydeliggøre

bemeldte Status. Ved det aarlige Regnskabs Indsendelse
bliver tillige at meddele Indenrigsministeren, hvad der i den

Anledning er foretaget paa Generalforsamlingen. — Af den
Del af det tidligere Laan, for hvilken, som foranført, ikke straks
annulleres Kasseobligationer, bliver der i saadanne Tilfælde
at erlægge statutmæssige Renter og Afdrag, som om saa¬

danne endnu indestod i den overtagne Ejendom, og det vil
da paahvile Reserve= og Administrationsfonden at udrede den

Del af bemeldte Afdrag og Renter, som Ejendommens Ind¬

tægter ikke maatte tilstrække at bestride.
41. Foreningen udsteder saavel 3½ som 4 pCt. rente¬
bærende Kasseobligationer, der affattes efter den af Repræ¬

sentantskabet vedtagne Formular med saavel dansk som tysk
Tekst og underskrives af Bestyrelsen. De udfærdiges for

hver Afdeling i Summer paa 2,000, 500, 400, 200 og 50
Kroner, hver af disse Størrelser med sit særlige Litra, og
enhver Obligation forsynes med Løbenumer. Obliga¬

tionerne lyde paa Ihændehaveren, men kunne noteres paa
Navn i Foreningens Bøger. I Obligationerne anføres saa¬

vel den aarlige Rente, der oppebæres af samme og garante¬
res af Staten, som hvorledes der efter Statutterne forholdes
med Indfrielsen. — Med Obligationerne udleveres Rente¬

anvisninger for mindst 20 Aar, og naar den sidste af disse er
forfalden og indleveret, erholdes nye Renteanvisninger for
de følgende 20 Aar mod Forevisning af den paagældende
Obligation.

42. Renten udbetales hver 1. Juli og 2. Januar med
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Halvdelen af dens aarlige Beløb mod Aflevering af den til¬ 19. Dec.

svarende Renteanvisning. Udbetalingerne ske paa Forenin¬

gens Kontor i Kjøbenhavn, men Bestyrelsen kan ogsaa for¬
anstalte, at de, om fornødent gøres, foregaa i andre af de

større Købstæder her i Landet saavel som paa en eller flere
af Udlandets større Handelspladser. Naar Rentendbetalingen

sker uden for Kjøbenhavn, vil dette senest 14 Dage før For¬

faldstiden paa behørig Maade blive bekendtgjort; dog gælder
— Af de Rentebeløb,
dette ikke for Udlandets Vedkommende.
der ikke hæves til Forfaldstid, svares ingen Rente, og naar

et Rentebeløb ikke er hævet inden en Maaned efter Forfalds¬

dag, kan Beløbet først fordres udbetalt i den paafølgende
Termin.

43. De af Foreningen udstedte Obligationer kunne ikke
opsiges af Ejeren, men i enhver af de to i foranstaaende
Paragraf nævnte Terminer skal den Amortisationsfonden til¬

hørende Beholdning, efter at de skyldige Renter af Obliga¬

tionerne ere fradragne, anvendes til Indløsning af de af

Foreningen udstedte Obligationer efter Lodtrækning under
Kontrol af Notarius publicus. Lodtrækningen skal foretages
or hver Obligationsafdeling for sig i Overensstemmelse med

den statutmæssige Amortisation, og den skal ske saa betimeligt,
it de udtrukne Numere mindst 3 Maaneder før Udbetalings¬
erminen kunne bekendtgøres, og dermed de paagældende

Obligationer indkaldes i den til offentlige Bekendtgørelser
or hele Landet autoriserede Avis.

44. Paa foranførte Maade og med foranførte Varsel

an Foreningen til enhver Termin opsige samtlige udstedte

Obligationer eller en Del deraf. — Efter den Termin, i

wvilken en Obligation er forfalden til Udbetaling, svares
ngen Rente af samme.

45. De til Udbetaling forfaldne Kapitaler og Renter
er ikke hæves inden 20 Aar efter Forfaldstiden, hjemfalde

il Foreningens Reserve= og Administrationsfond.— Med
1
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19. Dec. Hensyn til Mortifikation af borteblevne Obligationer og

Renteanvisninger forholdes efter den almindelige Lovgivnings
Bestemmelser.

46. De ifølge Lodtrækning indfriede eller til Tilbage¬

betaling af Laan eller som ekstraordinære Afdrag anvendte
Obligationer maa ingen Sinde igen sættes i Omløb, men

skulle forsynes med en saadan Paategning af Bestyrelsen, at
de derved gøres ugyldige, og henlægges i Foreningens Kasse,

indtil de ved Regnskabsaarets Slutning opbrændes i Over¬

værelse af Notarius publicus, hvis Aktsbeskrivelse af Op¬
brændingen forevises Revisorerne.
47. De af Foreningen udstedte Obligationer kunne er¬

holdes optagne i Foreningens Indskrivningsbøger, dog kun
for saa vidt Obligationsbeløbet, der ønskes indskrevet, udgør

i det mindste 30,000 Kr. Obligationerne, der først maa
være noterede i Foreningens Bøger som tilhørende den, for

hvem de forlanges indskrevne, forsynes af Bestyrelsen med en
Paategning, hvorved de indtil videre sættes ud af Cirkulation,
og der meddeles Obligationsejeren et af Bestyrelsen udstedt

Indskrivningsbevis, som ikke kan transporteres eller paa
anden Maade afhændes saa lidt som pantsættes med Rets¬

virkning over for Foreningen.

Den nærmere Ordning af Indskrivningen bliver at træffe
af Repræsentantskabet med Indenrigsministeriets Samtykke

Kap. VI.
Om Foreningens Bestyrelse.
48. Den øverste besluttende Myndighed i alle For¬

eningens Anliggender tilkommer Generalforsamlingen, der
bestaar af Foreningens Medlemmer og Repræsentanter.

Under Ansvar til Generalforsamlingen varetages Foreningens
Anliggender af en Bestyrelse og et Repræsentantskab i Over¬

ensstemmelse med de efterfølgende Regler.
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49. Bestyrelsen bestaar af en Formand og to Med¬19.
direktører, af hvilke den ene er Forretningsfører. De vælges
af Repræsentanterne, dog at Formandens Valg stadfæstes af

Indenrigsministeren. Saavel Formanden som Bestyrelsens
to andre Medlemmer fungere ordentligvis i 6 Aar. Af Be¬

styrelsen afgaar en hvert andet Aar. Bestyrelsens Medlem¬
mer skulle være bosiddende i Kjøbenhavn,hvor Foreningens

Kontor holdes, eller saa nær ved denne Stad, at de uden

Vanskelighed kunne komme der til Stede. Naar en Direktør
for en Tid har Forfald, kan Repræsentantskabets Formand

konstituere en anden Mand til midlertidig at fungere i hans
Sted, dog ikke ud over det først paafølgende Repræsentant¬

skabsmøde; for saa vidt angaar Formanden, skal Indenrigs¬
ministeren stadfæste Konstitutionen.
50. Den forretningsførende Direktør forestaar For¬

eningens daglige Forretninger og besørger navnlig Korre¬
spondancen. Formanden fører det nærmere Tilsyn med

Forretningernes Ledelse.

51. Alle Begæringer om Optagelse i Foreningen og
om Laau af denne afgøres af Bestyrelsen. Ingen saadan
Begæring kan bevilges uden ved Stemmeflerhed. Bestyrelsen

udfærdiger og underskriver paa Foreningens Vegne de Ob¬

ligationer, som udstedes af denne. Den drager Omsorg for.
at de bevilgede Laan komme Laansøgerne i Hænde enten i

Obligationer eller i rede Penge. Den paaser, at Medlem¬
mernes Renter og øvrige Bidrag til Foreningen indkomme
i rette Tid. Den fører det fornødne Tilsyn med Panternes

Vedligeholdelse og kan ved et af sine Medlemmer i Forening
med vedkommende Kreds's Repræsentant lade enhver til For¬

eningen pantsat Ejendom besigtige, saa ofte den anser det
for nødvendigt (Ffr. § 64). Den tager Beslutning om, naar

et bevilget Laan i Medhold af disse Statutter skal opsiges,
eller Tvangsmidler skulle anvendes mod de Medlemmer,

som paadrage sig Restancer til Foreningen. Den bejørger

Dec.
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19. Dec.Renterne

af Foreningens Obligationer udbetalte til rette

Forfaldstid samt Udbetalingen af de efter Lodtrækning for¬
faldne Obligationer. Den drager Omsorg for, at den til¬

stedeværende Kassebeholdning gøres frugtbringende enten ved

Opkøb af Foreningens Obligationer eller paa anden be¬
tryggende Maade. I det hele taget har Bestyrelsen at be¬

sørge alle løbende Forretningssager og at varetage Forenin¬
gens Anliggender paa bedste Maade overensstemmende med
Statutterne og de af Repræsentantskabet tagne Beslutninger.
52. Bestyrelsen antager den fornødne Medhjælp til

Besørgelsen af Kassererforretningerne og Bogholderiet. Kon¬
torpersonalets Løn fastsættes af Repræsentantskabet efter Be¬

styrelsens Forslag.

53. Foreningens Regnskabsaar regnes fra 1. April til
31. Marts. For hvert Kvartal forfattes særlige Ekstrakter
over de foregaaede Ind= og Udbetalinger. Det aarlige

Regnskab opgøres inden paafølgende 15. Juni, og Regn¬
skabsekstrakterne opgøres inden 3 Uger efter hvert Kvar¬
tals Udløb.

54. Bestyrelsen foranstalter det aarlige Regnskab frem¬
lagt for Repræsentantskabet og Generalforsamlingen samt

offenliggjort og besørger saavel dette som Kvartalsekstrakterne
indsendte til Indenrigsministeren.
55. Foreningens Repræsentantskab bestaar af en For¬
mand, der ikke behøver at være Repræsentant for nogen

Kreds, samt af i det mindste een Repræsentant for hver af
Østifternes Amter. Repræsentanten behøver ikke at være

Medlem af Foreningen. Naar Medlemmernes Antal eller

de lokale Forhold i noget Amt gøre saadant tilraadeligt, kan
det samlede Repræsentantskab dele Amtet i flere Repræsen¬

tantskabskredse. I hver Repræsentantskabskreds udnævnes des¬

uden en Suppleant. Repræsentanternes Formand vælges

paa 6 Aar af den ordinære Generalforsamling. Af sin egen

Midte vælger Repræsentantskabet derhos en Næstformand,
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der i Formandens Forfald træder i dennes Sted: Valget 19.
gælder for 6 Aar. Valg af Repræsentanter og Suppleanter fore¬
tages af de i den paagældende Kreds bosiddende Medlemmer,

saafremt der i Kredsen er 10 Medlemmer; ellers foretages
Valget af Repræsentantskabet. Repræsentanterne og Sup¬
pleanterne fungere i 6 Aar og en Tredjedel afgaar hvert
andet Aar. Ved Repræsentantvalgene kan ethvert Medlem

af Foreningen befuldmægtige et andet Medlem til paa sine

Vegne at afgive Stemme.

Valget ledes af det Medlem,

som de tilstedeværende paa den afgaaende Repræsentants

Foranledning dertil vælge. Til Valgets Gyldighed fordres
over Halvdelen af de afgivne Stemmer. I en af Bestyrel¬
sen autoriseret Protokol foranlediger Repræsentanten tilført

det ved Mødet passerede. Ved Mødets Slutning oplæses
Protokollen og forsynes med Dirigentens Underskrift; umid¬

delbart efter Valget indsender Repræsentanten en Udskrift af
Protokoltilførslen til Foreningens Bestyrelse. En lignende
Fremgangsmaade finder Sted ved det Møde, Repræsentanten
aarlig afholder med Kredsens Interessenter.

56. Repræsentanterne forsamles i det mindste een Gang
aarligen i Kjøbenhavn. For at de kunne tage gyldig Be¬
slutning fordres, at Halvdelen af Repræsentanterne ere til

Stede, og at over Halvdelen af de tilstedeværende ere enige i
Beslutningen. Til Gyldigheden af de Valg, som Repræsen¬

tantskabet har at foretage, fordres ligeledes over Halvdelen
af de afgivne Stemmer. Det aarlige Repræsentantskabsmøde
afholdes i Oktober Maaned. Repræsentanternes Formand

leder Forhandlingerne i Møderne; disse ere offentlige, dog
kunne to Tredjedele af de tilstedeværende Repræsentanter be¬

slutte at afholde Møderne for lukkede Døre.

57. I det aarlige Repræsentantskabsmøde aflægger Be¬

styrelsen Beretning om Foreningens Virksomhed i det for¬
løbne Regnskabsaar samt fremlægger Regnskabet med Revi¬

sorernes Bemærkninger m. v., saa og Afskrifter af de i det
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19. Dec.

forløbne Regnskabsaar og senere afgivne Kvartalsekstrakter.
Repræsentantskabet afgiver Decision paa Regnskabet, hvorefter
dette med Revisionens Bemærkninger og Repræsentantskabets
Decision tilstilles Indenrigsministeriet, der deciderer Regn¬

skabet for sit Vedkommende og meddeler Bestyrelsen Kvitte¬
ring for rigtigt Regnskabs Aflæggelse. Der foretages der¬

efter de Valg, som Repræsentantskabet har at udføre, samt
forhandles og afgøres de Sager, som enten af Bestyrelsen

eller nogen af Repræsentanterne eller Foreningens Med¬

lemmer ere forebragte, ligesom de Begæringer om Optagelse

i Foreningen, som af Bestyrelsen maatte være afslaaede,
skulle paa vedkommendes Begæring af Bestyrelsen forelægges
det samlede Repræsentantskab til Afgørelse.

58. Ekstraordinære Repræsentantskabsmøder afholdes,
naar enten Repræsentantskabets Formand, Bestyrelsen eller
en Tredjedel af Repræsentanterne forlange det.

59. Repræsentanternes Formand foranstalter Tiden og

Stedet til Repræsentantskabsmøderne bekendtgjort med mindst

3 Ugers Varsel. Ekstraordinære Repræsentantskabsmøder
kunne dog i paatrængende Tilfælde indkaldes med 8 Dages
Varsel. Senest 8 Dage før et Mødes Afholdelse gives der
enhver Repræsentant særlig Underretning derom med kort

Angivelse af de Sager, som ville komme under Forhandling.

60. De Sager, som noget Medlem ønsker forelagt i
Repræsentantskabsmødet, maa inden 14 Dage før Mødets
Afholdelse være anmeldte for Bestyrelsen. I de ekstraordinære

Repræsentantskabsmøder kunne kun de Sager, der have for¬
anlediget Mødets Afholdelse, komme under Afgørelse. Und¬
tagelser fra disse Bestemmelser kunne ske med Samtykke af

to Tredjedele af de tilstedeværende stemmeberettigede.

61. Repræsentantskabet har at tage Beslutning om
Planen for Foreningens Virksomhed og i det hele at vare¬

tage Foreningens Tarv paa bedste Maade samt navnligen at
paase, at Foreningens Statutter overholdes. Det er beret¬
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iget til at suspendere Bestyrelsens Medlemmer og den valgte 19. Dec.

tevisor, men til en saadan Beslutnings Gyldighed udfordres,
t to Tredjedele af Repræsentanterne have været til Stede,

g at over Halvdelen af de tilstedeværende Repræsentanter

ave været enige i Beslutningen.
62. Bestyrelsens Medlemmer deltage i Repræsen¬

mtskabsmøderne og have Stemme ved Afgørelsen lige med

depræsentanterne undtagen i de Sager, hvor der er Spørgs¬
taal om Ansvar for Forretningsførelsen eller Valg af Di¬
ektører og Revisor. En Repræsentant er ikke stemmeberet¬

get i de Sager, der vedrøre hans egen Interesse. I Til¬
elde kaf Stemmelighed gør Repræsentanternes Formands
5.

temme Udslaget.

63. Inden en Maaned efter, at det aarlige Repræsen¬

intskabsmøde er afholdt, skulle Repræsentanterne hver i sin
reds med mindst 8 Dages Varsel ved Bekendtgørelse i en
f Amtets Aviser indkalde de i Kredsen boende Medlemmer
Paa dette
fForeningen til Møde paa et opgivet Sted.

støde skulle Repræsentanterne fremlægge den af Bestyrelsen
ieddelte Beretning om Foreningens Virksomhed i det for¬

sbne Regnskabsaar og det offentliggjorte Regnskab samt en
kstrakt af, hvad der er vedtaget i det aarlige Repræsentant¬

absmøde. Tillige foretages Valg af Repræsentant for Kred¬
n, hvis et saadant er nødvendigt.

64. Repræsentanterne have at være opmærksomme paa,

n de til Foreningen pantsatte Ejendomme tabe i Værdi,
; ere pligtige at gøre Indberetning til Bestyrelsen, naar
formene, at en til Foreningen pantsat Ejendom ikke holdes

tilbørlig Stand. De ere ogsaa pligtige at meddele Besty¬

lsen de Erklæringer og Oplysninger, som denne forlanger.

geledes have de hver i sin Kreds at ledsage Bestyrelsens
kedlemmer, naar nogen af disse besigtiger de til Foreningen
intsatte Ejendomme (jfr. §§ 21 og 51), og bør desuden

epræsentanten enten med eller uden Ledsagelse af et Medlem
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19. Dec. af

Bestyrelsen i det mindste hvert tredje Aar besigtige de

Foreningen pantsatte Ejendomme
65. Det aarlige Regnskab gennemgaas af 2 Revisor
af hvilke Indenrigsministeren vælger den ene, og Repræse
tanterne den anden tillige med en Suppleant. Reglemen

for Revisionen fastsættes af Indenrigsninisteren. Revisorer

have at efterse den ifølge Regnskabet tilstedeværende Beho
ning saavel af Aktiver som af Penge og have navnlig at I
vidne, at de indfriede Obligationer ere blevne annullerede
opbrændte overensstemmende med Statutternes Forskrift

Revisorernes Bemærkninger skulle være Bestyrelsen tilstille
inden 3 Uger efter, at de have modtaget Regnskabet, og 2
styrelsens Besvarelse herpaa afgives inden 8 Dage efter U
sættelsernes Modtagelse. Revisorerne maa derefter inden
Dage erklære, om de finde Bestyrelsens Besvarelse fyldestgøren

eller ikke, og afgive Forslag til Repræsentantskabet, om Reg
skabet kan af samme kvitteres, eller om Ansvar er at pa

lægge nogen. I øvrigt kan Bestyrelsen og Repræsentantskab

naar Foreningens Udvidelse gør saadant fornødent, ansæ¬
Medhjælp ved Revisionen. — Skulde i Aarets Løb saat

den valgte Revisor som Suppleanten faa Forfald, forind
Regnskabet er revideret, kan Repræsentanternes Forma¬
beskikke en duelig Mand til at deltage i Revisionen indtil i

aarlige Repræsentantskabsmøde afholdes. Den valgte Revis
fungerer i 2 Aar.

66. Der skal aarligen afholdes en Generalsorsamlin

af Foreningens Medlemmer saa vidt muligt umiddelbe

efter det aarlige Repræsentantskabsmøde, i Kjøbenhavn. De
hos kan saavel Bestyrelsen som en Tredjedel af Repræse

tanterne forlange en ekstraordinær Generalforsamling afholl
Denne kan ligeledes forlanges afholdt paa Begæring af :
Medlemmer. Bestyrelsen bestemmer Tiden for Generalfo

samlingens Afholdelse og udsteder derom Bekendtgørelse m

mindst 14 Dages Varsel i de forskellige Amtstidender. E

K. ang. Stat. for Kreditf. for Østift. f. mindre Ejend. 383

1891.

idtgørelsen maa da indeholde en kort Angivelse af de Sager 19. Dec.

n skulle forhandles. Ekstraordinære Generalforsamlinger
zoldes i Reglen i Kjøbenhavn.

67. Paa den aarlige Generalforsamling fremlægges
i Repræsentantskabet af Bestyrelsen meddelte Beretning om
reningens Virksomhed i det forløbne Aar saavel som Regn¬

bet og de afgivne Kvartalsekstrakter med Revisionens Be¬
erkninger m. v. Der tages derhos Bestemmelse om de

sværinger, som maatte være indgivne over, at der enten
Bestyrelsen eller det samlede Repræsentantskab er nægtet

zen Optagelse i Foreningen samt om de øvrige Sager,
1 maatte foreligge. I Tilfælde af, at der er Spørgsmal
Forandring i disse Statutter, saavel som naar Repræsen¬
tskabet har suspenderet nogen af Direktørerne eller den
gte Revisor, og den paagældende forlanger det, eller naar

styrelsen tror at burde vægre sig ved at udføre nogen af
præsentantskabet tagen Beslutning, uden at Repræsentant¬
iet, naar saadan Vægring er fremsat, vil forandre sin

slutning, skal Sagen forelægges en Generalforsamling.
68. Ethvert Medlem af Foreningen og enhver Repræ¬
tant i denne er berettiget til at møde paa Generalforsam¬
zen og afgive Stemme. For at en Generalforsamling

tage gyldig Beslutning, maa der være i det mindste 20
nmeberettigede til Stede. Er dette ikke Tilfældet, berammes

ny Generalforsamling med mindst 14 Dages Varsel,
rom Bekendtgørelse under Paaberaabelse af nærværende

ragraf sker paa den i § 66 fastsatte Maade, og denne

neralforsamling er da berettiget til at tage Beslutning uden
isyn til, hvor mange Medlemmer der er til Stede. En¬

r Beslutning af Generalforsamlingen maa for at være

dig være billiget af over Halvdelen af de afgivne Stemmer.
69. Ved alle Valg kunne de fratrædende genvælges.
ar nogen fratræder sin Bestilling uden for sin Tur, fun¬

er den, der vælges i hans Sted, kun i det Tidsrum, der
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19. Dec. er tilbage indtil den Tid, da den fratraadte efter Tur skul
være fratraadt.

70. Bestyrelsens Formand erholder i aarlig Løn 1,500 K
den forretningsførende Direktør 4,500 og den tredje Direk
1,500 Kr. I denne Løn er indbefattet Godtgørelser

Rejjser fra Direktørernes Bopæl til Foreningens Kont

Repræsentanterne lønnes med 1 Krone for hver Vurdering
forretning, der i Regnskabsaarets Løb optages i deres 9

præsentantskabskreds, samt med en fast aarlig Gage af 2501
Revisorerne lønnes hver med 400 Kr. aarlig. Naar en Sr
pleant midlertidig fungerer som Repræsentant eller Revis

oppebærer han den Repræsentanten eller Revisoren for de
Tidsrum tilkommende Godtgørelse. Forandringer i disse 2

stemmelser kunne foretages af Repræsentantskabet med Ind¬
rigsministeriets Samtykke

71. For Rejser i deres Bestillings Anliggender erho
Bestyrelsen, Repræsentantskabets Formand, Repræsentanten

og Revisorerne hver 2 Kr. daglig, naar Rejsen tilendebring
paa een Dag, og 4 Kr. daglig, naar Rejsen medtager fl
Dage, alt foruden Godtgørelse for hver Banemil, de re

beregnet efter 2den Klasses Takst, og 2 Kr. i Befordrin
omkostninger for hver Mil, de have at rejse uden for Jæ

banen. Denne Bestemmelse kommer dog ikke til Anvend¬
paa den Repræsentanterne tilfommende Godtgørelse for Par

eftersynet i Henhold til Slutningsbestemmelsen i Statutter

§ 64, idet denne beregnes med 1 Krone for hvert efte
Pant.
72. Diæter og Befordringsomkostninger afholdes

Foreningens Kasse efter indgiven af Bestyrelsen anvist R
ning

73. Forandring i disse Statutter kan kun foreta
ved en paa den foran foreskrevne Maade sammenkaldt (

neralforsamlings Beslutning og træder først i Kraft, n
samme er billiget af Indenrigsministeren. Beslutning

585 1891.

Cirt. ang. Puratorbeskittelser.

——

Foreningens Opløsning har dog først Gyldighed, naar den, 19. Dec.
efter at være vedtagen paa en Generalforsamling, atter paa
en i samme Øjemed paa den foranførte Maade med mindst

4 Ugers Varsel sammenkaldt Generalforsamling tiltrædes af
tre Fjerdedele af de afgivne Stemmer og derhos billiges af

Indenrigsministeren. I saadant Tilfælde deles Foreningens
Formue mellem Medlemmerne i samme Forhold, i hvilket de

ere pligtige at deltage i lidte Tab, men intet Medlem kan
uden sit Samtykke ved en saadan Beslutning paalægges at
indbetale sin Gæld til Foreningen i kortere Tidsrum, end

det hjemles ved hans udstedte Panteobligation og Foreningens
Statutter, ligesom ikke heller noget Medlem er pligtigt uden

eget Samtykke i øvrigt at taale nogen Forandring i det Rets¬
forhold, hvori han efter sin Panteobligation og disse Sta¬
tutter staar til Foreningen.
Kjøbenhavn, den 17. December 1891.

E. Moltke. Holger Paludan. Ernst Bilsted. I. Dons.
Foranstaaende reviderede Statutter for Kreditforeningen
af Ejere af mindre Ejendomme paa Landet i Østifterne, der
træde i Stedet for de under 30. September 1880 appro¬

berede Statutter og de dertil sig sluttende senere Tillæg, stad¬

fæstes herved i Henhold til Lovene af 28. Maj 1880 og
12. Maj 1882.

Hvilket i Overensstemmelse med førstnævnte Lovs § 6

bringes til offentlig Kundskab.

Justlitsmin. Cirk. (til Kjøbenhavns Magistrat og 19. Dec.
E

Skifteretterne udenfor Kjøbenhavn) ang. Oplysninger,
der skulle fordres ved Begæringer om Kuratorbeskik¬
kelser.
Til Forebyggelse af de Ulemper, der have vist sig ved,

at Begæringer om Beskikkelse af Kurator tages til Følge, uden

at der er givet vedkommendes Fader Lejlighed til at blive
Tretttende Hæfte.
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19. Dec. bekendt med Sagen, skal Ministeriet herved anmode Kjøben¬

havns Magistrat og samtlige Skifteretter uden for Kjøben¬
havn om, naar saadan Begæring fremkommer, og vedkom¬
mendes Fader ikke er foreslaaet til at overtage Kuratelet, eller
Andragendet er ledsaget af nogen Udtalelse fra ham, at ville

iagttage som Regel at begære Oplysning meddelt om, hvor
vidt vedkommendes Fader er i Live, og for saa vidt dette er
Tilfældet, og Faderen opholder sig her i Laudet, at give ham
Lejlighed til at ytre sig over den fremsatte Begæring.
23. Doc.

Indenrigsmin. Skr. (til Amtmanden over Holbæk

Amt) ang. Indenrigsministeriets Ret til i Henhold

til Suekastningslovens § 11 at meddele Fritagelse

for Hvervet som Snefoged.
I Anledning af det med Hr. Amtmandens Skrivelse af
12. d M. hertil tilbagesendte Andragende, hvori Gaardejer
N. N. af N. N. under Henvisning til § 11 i Lov om Sne¬

kastning af 9. April d. A. har anholdt om Fritagelse for
det ham overdragne Hverv som Snefoged, skulde man til
behagelig Efterretning og videre fornøden Bekendtgørelse tjenst¬
lig melde, at Bestemmelsen i den citerede Lov om, at Inden¬

rigsministeren af særlige Grunde kan meddele Fritagelse for
Hvervet som Snefoged, ikke finder Anvendelse i Tilfælde som

det foreliggende, hvor der er Spørgsmaal om enkelte Per¬

soners Fritagelse af Grunde, der hidrøre fra vedkommendes
personlige Forhold, men alene sigter til saadanne Tilfælde,

hvor det maatte vise sig ønskeligt at udvide den allerede ved

Loven givne almindelige Fritagelse for Personer i visse Stil¬
linger (Tyende samt Personer, der staa i fast Tjenesteforhold

til Staten eller Kommunen), med hvis Varetagelse Hvervet

som Snefoged er i den Grad uforeneligt, at Fritagelse bør
tilstaas, jfr. Rigsdagstidende 1889—90 Tillæg A. Sp. 1474.

Som Følge heraf ser Ministeriet sig ikke i Stand til

at foretage videre i Anledning af det hoslagt tilbagefølgende

Skr. ang. Forstaaelsen af Fattiglovens § 25.
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Andragende, men maa have det overladt til de Myndigheder, 23. Dec.

i hvis Haand Beskikkelsen af Snefogder er lagt (Sogneraadet
under Stadfæstelse af Amtsraadet), at træffe Afgørelse i denne
Sag.

Indenrigsmin. Skr. (til Kjøbenhavns Magistrat) 24. Dec.
indeholdende Vejledning til Forstaaelse af Fattig¬

lovens § 25 i Tilfælde, der ligge fornd for Fattig¬
lovens Ikrafttræden.
Under Henvisning til, at det i § 25 i Lov Nr. 67 om
det offentlige Fattigvæsen af 9. April d. A. er bestemt, at
alle Spørgsmaal om trængendes Forsørgelsessted — med

det i Paragraffens 2det Stykke nærmere angivne Forbehold —
fra den 1. Januar 1892 at regne afgøres „efter denne

Lovs Regler“ har Magistraten i Skrivelse af 20de f. M.

anholdt om en nærmere Vejledning herfra med Hensyn til

Forstaaelsen af fornævnte § 25, sammenholdt med de fore¬

gaaende Paragraffer i Loven, i de Tilfælde, hvor man maa
gaa tilbage til Tiden førend Fattiglovens Ikrafttræden den
1. Januar 1892.

I denne Anledning skulde man tjenstligst udtale følgende
angaaende de i Magistratens ovennævnte Skrivelse nærmere
angivne Spørgsmaal:

I. Forsørgelsesstedet, for saa vidt dette bestemmes
ved Ophold i samme Kommune gennem

det lovbestemte Tidsrum.

1. Ifølge Forordning af 24. Januar 1844 § 8 kan

fast ansatte militæres Ophold paa et Sted som tjenestegørende
ikke begrunde Erhvervelse af Forsørgelsesret i den Kommune

hvor et saadant Ophold finder Sted. Til militare henregnes

ogsaa de ved Milit æretaterne ansatte Haandværkere, der ikk
staa i nogen borgerlig Forbindelse med den Kommune, hvor¬
under de ifølge denne Ansættelse opholde sig.
175

1891.

24. Dec.
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Str. ang. Forstaaelsen af Fattiglovens § 25.

For saa vidt der efter den 1. Januar 1892 bliver

Spørgsmaal om, hvor en saadan Person er forsørgelsesbe¬
rettiget, maa det Tidsrum, i hvilket han i fornævnte Egen¬

skab har haft Ophold i en Kommune, medregnes som be¬
grundende Erhvervelse af Forsørgelsesret, selv om det i det
hele eller for en Del falder forud for den 1. Januar 1892

(Fattiglovens § 25, jfr. § 16).
Er en af de her omhandlede Personer afgaaet ved Døden

forinden den 1. Januar 1892, beholder hans Enke frem¬
deles efter den 1. Januar 1892 det Forsørgelsessted, som

Manden havde ved sin Død efter den da gældende Ret, indtil

hun selv vinder Forførgelsesret andetsteds (Fattiglovens § 25,

jfr. § 22).
2. Ifølge Fattiglovens § 23 er det en Betingelse for,

at Udlændinge kunne vinde Forsørgelsesret her i Landet, at

de erholde Indfødsret; som Følge heraf blive Udlændinge,
saa længe de ikke have erholdt Indfødsret, at forsørge over¬
ensstemmende med Reglerne i Fattiglovens § 27 (hjemløse
trængende), og dette maa ogsaa gælde om de Udlændinge,
der, uden at have erholdt Indfødsret forinden den 1. Ja¬
nuar 1892 have erhvervet Forsørgelsesret i en bestemt Kom¬

mune her i Landet; i saa Henseende kan derhos den Om¬

stændighed, at de i Aaret 1891 have modtaget Fattighjælp,

ikke gøre nogen Forandring, idet Bestemmelsen i Fattiglovens
§ 25, andet Stykke, sammenholdt med § 23, efter sit Ind¬

hold ikke kan finde Anvendelse paa Udlændinge, som ikke have
erholdt Indfødsret.

Er en Udlænding afgaaet ved Døden forinden den 1.

Januar 1892, beholder hans danskfødte Enke fremdeles efter
den 1. Januar 1892 det Forsørgelsessted, som Manden

havde ved sin Død efter den da gældende Ret, indtil hun selv
vinder Forførgelsesret andetsteds (Fattiglovens § 25, jfr.
§ 22).

Skr. ang. Forstaaelsen af Fattiglovens § 25.
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3. Efter Bestemmelserne i Fattiglovens § 23 erhverve 24. Dec.

de Personer, som ifølge Artikel 19 i Fredstraktaten af 30.

Oktober 1864 have bevaret deres Indfødsret, Forsørgelsesret
her i Landet overensstemmende med Lovens almindelige Reg¬
ler, altsaa ved femaarigt Ophold i samme Kommune, medens
der nu hertil udfordres femtenaarigt Ophold, jfr. Lov Nr. 37
af 9. Marts 1872 § 4.

For saa vidt der bliver Spørgsmaal om, hvor en saadan

Person efter den 1. Januar 1892 er forsørgelsesberettiget,

bliver ogsaa det forud for den 1. Januar 1892 liggende

Tidsrum at tage i Betragtning ved Beregningen af det fem¬
aarige Ophold (Fattiglovens § 25, jfr. § 23).
4. Ifølge Forordningen af 24. Januar 1844 § 13

(jfr. Indenrigsministeriets Skrivelse af 1. Juli 1856) af¬
brydes Erhvervelse af Forførgelsesret ikke ved den Sygehjælp,
som i Henhold til denne Lovbestemmelse ydes af Opholds¬
eller Tjenestekommunen, hvorimod Forsørgelsesrettens Er¬

hvervelse, saa længe Kuren varer, betragtes som hvilende
saaledes at Tiden førend Kurens Begyndelse kan sammen¬

lægges med Tiden efter Kurens Ophør.
Med Hensyn til den Betydning, som der maa tillægges

denne Bestemmelse i Forbindelse med Fattiglovens § 25, skal

man bemærke, at Fattigloven i dens §§ 44, 61, 63 og 64,
jfr. ogsaa § 10, har bestemt, at visse Understøttelser, der

ydes af Fattigkommunen, ikke skulle betragtes som Fattighjælp
i Forhold til den understøttede, hvoraf da følger, at paagæl¬

dendes Erhvervelse af Forsørgelsesret ved Ophold i en Kom¬
mune ikke afbrydes derved, at han nyder saadan Understøt¬
telse. Det er imidlertid en Selvfølge, at disse Regler kun
kunne komme til Anvendelse paa de Understøttelser, der ydes

efter den 1. Januar 1892, og at Understøttelser af den om¬

spurgte Beskaffenhed, der ere ydede før den nævnte Dato, og

som saaledes ere oppebaarne som Fattighjælp og for den
paagældende have medført Fattighjælps Virkninger, fremdeles

1891.
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24. Dec. maa betragtes som Fattighjælp ogsaa ved Afgørelsen af Spørgs¬

maal om, hvor den paagældende efter den 1. Januar 1892

skal anses som forsørgelsesberettiget. Overhovedet maa Spørgs¬

maalet, om nogen til en given Tid har „nydt Fattighjælp“
(Fattiglovens § 16), afgøres efter de paa den Tid gældende

Regler, og i Overensstemmelse hermed maa det ogsaa antages,
at den i Henhold til Forordningen af 24. Januar 1844
§ 13 oppebaarne Sygehjælp ved Afgørelse af Forsørgelses¬

Spørgsmaal efter 1. Januar 1892 fremdeles maa betragtes

som Fattighjælp, men med den ved den ovennævnte Lov¬

bestemmelse hjemlede begrænsede Virkning, nemlig at Syge¬
hjælpen ikke har afbrudt det Ophold, der stifter Forførgelsesret,

men ikkun bevirket, at Opholdet, saa længe Kuren har varet,
betragtes som hvilende.

II. Fødekommunen som Forsørgelsessted.
Fattiglovens Bestemmelser om, hvilken Kommune der
skal anses som Fødekommune, indeholdes i §§ 18—21; disse

Bestemmelser ere vel i Hovedtrækkeue stemmende med de nu

gældende Regler, men de afvige dog paa et ikke uvæsentligt
Punkt fra disse, idet der fordres for ægte Børns Vedkom¬
mende (§ 18), at Forældrenes, for uægte Børns Vedkom¬

mende (§ 19), at Moderens Ophold i den paagældende Kom¬

mune henholdsvis paa Barnets Fødselstid og paa Timaa¬
nedersdagen før Fødselen skal være „et til Erhvervelse af

Forsørgelsesret egnet Ophold“ medens den nugældende Lov¬

givning kun fordrer „fast Ophold“ (Forordningen af 24.
Januar 1844 §s 2—4). I Forbindelse med denne Æn¬
dring i den hidtil gældende Ret har Fattigloven i § 21
anordnet, at vedkommende Præst i den første Uge af hver
Maaned om alle de til ham i den forløbne Maaned anmeldte

Fødseler har at gøre Indberetning til Fattigbestyrelsen, der
derefter har at foretage de fornødne Skridt til Udfindelse af

Barnets legale Fødekommune, for at Bemærkning herom kan

gøres i vedkommende Kirkebøger. Endvidere bestemmes i

Brg. ang. Forstaaelsen af Fattiglovens § 25. 391

1891.
—

—

fornævnte § 21, at, saafremt der ingen Bemærkning er sket 24. Dec.
i Kirkebøgerne, skal Barnet anses at have Fødehjemstedsret i

den Kommune, hvor det er født, indtil andet bevises. Denne

Bestemmelse maa anses begrundet i, at vedkommende Fattig¬

bestyrelse har forsømt i rette Tid at iagttage det fornødne.
Fattigloven har saaledes med Hensyn til Fødekommu¬

nen som Forsørgelsessted navnlig indført den nye Regel, at
Spørgsmaalet om, hvilken Kommune der vil være at anse
som Barnets legale Fødekommune, skal finde sin Afgørelse
straks ved Barnets Fødsel, uagtet Afgørelsen først kan faa

Betydning ved Barnets fyldte 18de Aar; denne Regel er
vel i sig selv hensigtsmæssig, men turde tillige være nød¬

vendig, naar Fattigloven kræver, at Forældrenes Ophold i
Barnets Fødekommune skal være selvstændigt, for at det kan

begrunde Barnets Erhvervelse af Forsørgelsessted i den
nævnte Kommune; denne Egenskab ved Opholdet bør nem¬

lig straks undersøges og konstateres.
Det følger imidlertid
heraf, at Fattiglovens Bestemmelser i §§ 18—21 danne en

Helhed, og da det nu ikke vil være muligt ved Afgørelsen
efter 1ste Januar 1892 af Spørgsmaalet om Forsørgelses¬
stedet for trængende, der ere fødte før den nævnte Dag, at

bringe Bestemmelserne i Lovens § 21 til Anvendelse, vil

man derved tillige være udelukket fra i det nævnte Tilfælde
at anvende de i §§ 18—20 indeholdte Bestemmelser for saa

vidt disse, som ovenfor fremhævet, afvige fra den hidtil gæl¬

dende Ret. Det skønnes derfor ikke rettere, end at Spørgs¬

maal om det legale Fødested for Personer, der ere fødte

før 1ste Januar 1892. ogsaa efter denne Dag fremdeles
*2.
maa afgøres efter den hidtil gældende Rets Regler, eller

med andre Ord, at de nævnte Pesoner beholde det af dem

ved Fødselen erhvervede legale Fødehjem, hvilket ogsaa stem¬
mer med den Opfattelse af Fødestedet, som ligger til Grund

for Affattelsen af Fattiglovens Bestemmelser herom, særlig
dens § 21.

1892.
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24. Dec.

Bkg. ang. Udførsel af Svin.

Indenrigsmin. Skr. (til Amtmanden over Odense

Amt) ang. Meddelelse af Pas til Omførsel og For¬

handling af de af en Person selv forfærdigede Blik¬
genstande.
I det med Amtets Skrivelse af 4. f. M. modtagne

Andragende har Husmand N. N. af N. N. anholdt om Mini¬

steriets Resolution for, hvor vidt Politimesteren i N. N. Her¬

reder N. N. har været berettiget til at nægte at forny et
ham af den tidligere Politimester i bemeldte Herreder for et
Aar meddelt Pas til at omføre og forhandle de af ham selv

forfærdigede Blikgenstande.

Foranlediget heraf skulde man til behagelig Efterretning
og videre fornøden Bekendtgørelse tjenstligst melde, at der ikke

af vedkommende Politimester kan indrømmes Andrageren
nogen videre gaaende Beføjelse i den ommeldte Henseende, end

der efter Lovgivningen tilkommer ham, samt at det henhører
under Domstolenes Afgørelse, om han maa anses for beret¬
tiget til ved Omførsel at sælge de af ham forfærdigede Varer.

29. Dec.

Bekendtgørelse ang. Udførsel af Svin til Tyskland

Nr. 188. over Gjedser. (Indenrigsministeriet.
Indm. Saml. pag. 165.

30. Dec.

Regulativ med Hensyn til forskellige Hjemsendelsen

Nr. 184. og Løsladelsen af Straffefanger vedrørende Forhold.
(Justisministeriet.)
Indm. Saml. pag. 165.

6. Jan.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. (til Konsistorium

ved Kjøbenhavns Universitet) ang., at Overførelse
af Karaktererne i Fysik og Kemi fra lægevidenskabelig

Skr. ang. Kirkebøgers Førelse.

393

1892.

Forberedelseseksamen, jfr. Bekendtgørelse af 25. Ok= 6. Jan.
tober 1890, til Skoleembedseksamen i Naturhistorie
og Geografi kun kan finde Sted, saafremt Proven i
alle de 4 under bemeldte Forberedelseseksamen

hørende Fag er aflagt samtidig i Juni=Juli Eks¬
amensterminer.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr., hvori bl. a. 7. Jan.
udtales, at Synet intet har at gøre med Indholdet

af de Skemaer, der skulle benyttes ved Kirkebøgernes

Førelse, men at det maa være Regeringens Sag at meddele
de fornødne reglementariske Bestemmelser med Hensyn til

samme, jfr. Reskript af 11te December 1812*).

*) Reskr. til samtlige Biskopper i Danmark, Norge og
Island angaaende hensigtssvarende Ministerial=Kirke¬

bøgers Førelse af 11te December 1812— i Kollegial¬
tidende for 1812 p. 802 ff. og Fogtmanns Reskript¬

samling for s. A. p. 338 ff. fejlagtig anført under Dato
1ste December 1812 — er saalydende:

Da Vi have bragt i Erfaring, at Ministerial=Kirke¬
bøgerne, hvilke det i Lovgivningen er befalet enhver

Sognepræst at holde, føres paa forskellige Maader,
samt at disse Bøger mangle den Fuldstændighed, som

de bør have, i Betragtning af den Bigtighed, de i
samme indeholdte Efterretninger i saa mange Hen¬
seender ere af, ikke alene i gejstlige, men ogsaa i

borgerlige Anliggender, og Os af Vort danske Kancelli
er foredragen en allerunderdanigst Forestilling om,
hvorledes disse Mangler kunne være at rette og af¬

hjælpe, og Ministerial=Kirkebøgernes Indretning for¬
bedres, saaledes, at de overalt i begge Vore Kongeriger
kunne blive førte paa hensigtssvarende Maade efter

een og samme Norm, og at af dem for Fremtiden

kunne erholdes alle de Efterretninger, som i Overens¬
stemmelse med Øjemedet ved Anordningen om disse

1892.

7. Jan.

394 Skr. ang. part. Examiner ved polyt. Læreanstalt.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. (til Direktøren

for den polytekniske Læreanstalt) ang., at ved de

partielle Eksaminer, som den polytekniske Læreanstalt
har Ret til at afholde, skal Hovedfaget tages i den
Udstrækning, i hvilket det doceres ved Læreanstalten, og
at kun den, der ved en partiel Eksamen opnaar saadanne
Karakterer, at deres Middelværdi mindst vilde svare
til godt (5 Points), anses som havende bestaaet
Prøven.

Bøger kunne fordres saavel i kirkelige som i borgerlige

Anliggender; saa give Vi Dig hermed tilkende, at Vi
hermed allernaadigst ville have fastsat og anordnet

følgende:

Kirkebøgerne skulle overalt i Vore Riger indrettes

og føres in Duplo, i Overensstemmelse med vedhæf¬
tede 7 Skemata. Disse Skemata skulle trykkes saa

at hver Præst paa vedkommende Kirkes Regning kan

købe et indbundet og gennemtrukket Eksemplar, som
forsynes med vedkommende Amtsprovstes Autorisation
med Underskrift og Segl, og i hvilket alt for hele
Pastoratet af Sognepræsten skal indføres. Ligeledes

skal hver Kirkes Degn, eller den i Kirken fungerende

Kirkesanger, have et Eksemplar for denne Kirke, som
ogsaa bliver bekostet af Kirken, og autoriseres af Sogne¬
præsten, hvilken Protokol Degnen eller Kirkesangeren
har at føre under Præstens Opsigt. Vedkommende

Præst og Degn eller Kirkesanger skulle i sidste Uge
før Advent og straks efter Paaske, konferere disse in

Duplo forfattede ministerielle Kirkebøger med hinanden,
dog saaledes, at disse Bøger ikke maa være nogen

Nat under eet og samme Tag, og skulle Amtsprov¬
sterne ved deres aarlige Visitationer have Opsyn med,

at disse Kollationer blive holdte, og derom aarligen

gøre Indberetning til Biskopperne. Endelig ville Vi,
at Degnene eller Kirkesangerne skulle tillige, ligesom
forhen, føre en egen Kommunionsprotokol.

Derefter Du Dig allerunderdanigst haver at rette.
Befalende Dig Gud.

Skr. ang. Stempellovens § 10.
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Generaldirektor. for Skattev. Skr. (til N. N. 11. Jan.

Amt) aug., at den i Stempellovens § 10 om¬

handlede Kendelse ikke kan afkræves, naar Stæv¬

ninger og Indlæg begæres stemplede inden den ved¬
kommende ved en Dom forelagte Frist.
Ved at meddele, at det ofte forekommer, at der ved
Domme forelægges vedkommende Sagfører eller Parter en

Frist til Berigtigelse af forskellige under Proceduren frem¬

lagte, paa ustemplet Papir udfærdigede Stævninger og Ind¬
læg, har By= og Herredsfogeden i N. N. i den med Am¬
tets behagelige Skrivelse af 17. November f. A. fremsendte

Skrivelse udbedt sig Generaldirektoratets Resolution med
Hensyn til Spørgsmaalet, om det, naar de paagældende

inden Fristens Udløb begære at berigtige Stemplingen, kan
anses for berettiget at afkræve dem den i Stempellovens

§ 10 ommeldte Kendelse af 33 Øre for Kassationen af
vedkommende Stempelmærker.

Foranlediget heraf skal man til behagelig Efterretning

og videre fornøden Bekendtgørelse tjenstligt meddele, at den
Omstændighed, at Berigtigelsen af de paagældende Doku¬

menters Stempling først finder Sted efter Domsafsigelsen

naar det dog sker inden den ved Dommen fastsatte Frists

Udløb, ikke kan berettige Retsbetjentene til at fordre den i
Stempellovens § 10 omhandlede Kendelse.

Kongl. Resolution, indeholdende nærmere Bestem= 12. Jan.

melser angaaende Ordningen af det Forhold, hvori
det ved Universitetet oprettede Laboratorinm for

medicinsk Bakteriologi skal staa til Universitetet.
(Ministeriet for Kirke= og Undervisningsvæsenet.)
177
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12. Jan.

1. Laboratoriet henhører til det videnskabelige Apparat

under det lægevidenskabelige Fakultet. Laboratoriets Inventar
og Utensilier tilhøre Universitetet (jfr. kgl. Resolution af 24de
April 1883).

2. Laboratoriets Hovedbestemmelse er at tjene Undervis¬
ningen i medicinsk Bakteriologi ved Afholdelsen af praktiske
Kursus. Af disse skal i det mindste eet hvert Aar være sær¬

ligt indrettet for lægevidenskabelige studerende, og disse skulle
have Fortrinsret til at deltage i dette.
3. Laboratoriet har indtil videre sin Plads i botanisk
Haves Museumsbygning. Til sin Drift raader det over en
aarlig Sum, der for Tiden udredes af Universitetets Konto
for videnskabelige Formaals Fremme

4. Den midlertidige Docent i medicinsk Bakteriologi

er Laboratoriets Forstander og Bestyrer. Hans Ansættelse
sker efter Indstilling af Fakultetet. Saa længe han fungerer,
er han Medlem af Fakultetet.

13. Jan.
Nr. 5.

Bekendtgørelse om Forandring i Justitsministeriets
Bekendtgørelse af 21. Marts 1890 angaaende For¬

bud mod Indførsel fra Island til Færøerne af Faar
m. m. (Justitsministeriet).
Under de raa Dele af Faar, som ikke maa indføres fra

Island til Færøerne, skal være indbefattet Uld, hvorimod det

skal være tilladt at indføre saltet Kød og Talg af Faar,
saafremt der fra Øvrigheden paa Afsendelsesstedet medfølger

Attest for at de paagældende Varer ere udskibede i saltet
Tilstand.

Denne Bekendtgørelse træder straks i Kraft.

13. Jan.

Indenrigsmin. Skr. (til Overpræsidenten i Kjø¬

benhavn) ang. Stadfæstelse af et Tillæg til Vedtægten

for Styrelsen af Kjøbenhavns kommunale Anliggender.

Skr. ang. Kjøbenhavns Belysningsvæsen.
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Ved at meddele, at Kjøbenhavns Kommunalbestyrelse13.

Jan.

har vedtaget, at der ved Gasværkerne her i Staden ansættes

2 Assistenter af 1. Klasse, der lønnes paa sædvanlig Maade
med 1,400 Kr. aarlig, stigende hvert 3. Aar med 200 Kr.

indtil 2,000 Kr., har Hr. Overpræsidenten i Skrivelse af 6.
d. M. indstillet, at den saaledes vedtagne Bestemmelse stad¬

fæstes som Tillæg til Vedtægt for Styrelsen af Staden Kjø¬
benhavns kommunale Anliggender af 30. December 1857.

Foranlediget heraf skulde man til behagelig Efterretning
og videre fornøden Bekendtgørelse tjenstligst melde, at den
begærte Stadfæstelse herved meddeles.

Indenrigsmin. Skr. (til Overpræsidenten i Kjø= 13. Jan.

benhavn) ang. Stadfæstelse af et Tillæg til Vedtægten

for Styrelsen af Kjøbenhavns kommnnale Anliggender,
vedrørende Oprettelsen af nye Embeder og Bestil¬
linger under Statens Belysningsvæsen.
Efter Hr. Overpræsidentens i Skrivelse af 6. d. M.

derom gjorte Indstilling stadfæster Ministeriet herved som
Tillæg til Vedtægt for Styrelsen af Staden Kjøbenhavns

kommunale Auliggender af 30te December 1857 følgende
af Kjøbenhavns Kommunalbestyrelse vedtagne Bestemmelser

angaaende Oprettelsen af forskellige nye Embeder og Bestil¬

linger under Stadens Belysningsvæsen, nemlig:
I.

Gasværkerne. Ved hvert af Stadens to Gasværker

ansættes fra 1. Januar 1892 en Værkmester; der

tillægges hver af Værkmestrene i aarlig Lønning
2,000 Kr., stigende hvert 3. Aar med 200 Kr. indtil

3,000 Kr., foruden fri Bolig, Lys og Brændsel, saa
snart fri Bolig paa vedkommende Gasværk kan skaffes

til Veje. Indtil Bolig for Værkmesteren paa Vestre

Gasværk kan tilvejebringes, tillægges der ham en aarlig
Godtgørelse.

1892.
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13. Jan.

II. Den elektriske Station. Fra den Dag, Anlægget tages

i Drift, ansættes en Ingeniør eller Fuldmægtig, som
lønnes med 2,000 Kr., stigende hvert 3. Aar med

200 Kr. indtil 3,000 Kr., og hvem der tillægges fri
Bolig i Adelgade Nr. 10, Brændsel og Lys, to Assi¬

stenter, af hvilke den ene skal være maskinkyndig, den
anden elektrisk uddannet, som lønnes med 1,400 Kr.,

stigende paa almindelig Maade til 2,000 Kr., og hvem
der desuden tillægges fri Bolig i Adelgade Nr. 10,
Brændsel og Lys. For saa vidt Boligerne i Adelgade
Nr. 10 ikke straks kunne stilles til Disposition, gælder

Adgangen til Bolig, Brændsel og Lys kun fra den
Dag, da Bolig kan afgives, og med Hensyn til Brændsel

og Lys bemærkes, at disse Emolumenter kunne afløses

naar som helst mod et fast aarligt Pengevederlag, som
bestemmes af Kommunalbestyrelsen.

Med Hensyn til alle i det foregaaende nævnte An¬
sættelser under Belysningsvæsenet komme de for Kom¬

munens med tilsvarende Gager lønnede Embedsmænd
gældende Regler til Anvendelse. Det nærmere angaa¬
ende alle i det foregaaende nævnte Embedsmænds og

Funktionærers Virksomhedsomraade og Myndighed
fastsættes af Magistraten.

14. Jan.

Indenrigsmin. Skr. (til Amtmanden over Vejle
Amt) ang., at blandt de Omkostninger, som en Kom¬

mune, der yder Fattigunderstøttelse til andetsteds

forsørgelsesberettigede Personer kan forlange refun¬
derede af Forsørgelseskommunen, kan ikke opføres

Udgifter til Børns Skolegang.
I det med Amtets paategnede Erklæring af 12. No¬

vember f. A. hertil indkomne Andragende har Fredericia

Byraads Udvalg for Fattigvæsenet begært Ministeriets Reso¬

Skr. om Lærlingekontrakter.
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lution for, hvor vidt en Kommune, der yder Fattigunderstøt¬= 14. Jan.
telse til andetsteds forsørgelsesberettigede Personer, af For¬
sørgelseskommunen kan forlange refunderet Udgifterne ved de

paagældende Børns Skolegang, eller om Opholdskommunen
i ethvert Fald ikke maatte kunne fordre Erstatning for de
Skolelæreren i Medfør af 8 11 i Lov om Borger= og Almue¬

skolevæsenet af 8. Marts 1856 tilkommende „Skolepenge“
for saadanne Børn.

Efter at mau i denne Anledning har brevvekslet med
Ministeriet for Kirke= og Undervisningsvæsenet, der har ud¬

talt, at det ved fornævnte Lovbestemmelse under Form af
Skolepenge beregnet til en Kr. for hvert Barn, der ved Aa¬

rets Begyndelse søger Skolen, Lærerne tilstaaede Lønnings¬
tillæg maa tilkomme disse, hvad enten de Skolen søgende

Børn høre under Fattiqvæsenet eller ikke, skulde man til

Efterretning og videre fornøden Bekendtgørelse tjenstligt melde,
at ifølge § 44 i Lov om det offentlige Fattigvæsen af 9.
April f. A. ere kun saadanne Understøttelser, der inden for
de for Ydelse af Fattighjælp dragne Grænser ere ydede af

en Kommune til en ikke sammesteds forsørgelsesberettiget Per¬
son, Genstand for Erstatning mellem Kommunerne indbyrdes.

Da nu Udgifterne til Børns Skolegang ifølge Grundlovens

§ 85 ikke kunne betragtes som Fattighjælp til Forældrene,
maa Ministeriet holde for, at Opholdskommunen ikke blandt

de Omkostninger, om hvis Refusion der i Henhold til Reg¬
lerne i Fattiglovens §§ 44 og 45 bliver Spørgsmaal, kan

opføre saadanne Udgister og altsaa ikke det i Loven af 8.

Marts 1856 § 11 omhandlede Lønningstillag til Læreren,
hvad enten dette tilvejebringes ved almindelig Ligning eller
indkræves i Form af „Skolepenge“

Indenrigsmin. Skr. (til Amtmanden over Vejle 14. Jan.

Amt) ang., at en Lærlingekontrakt, hvori indeholdes

en Bestemmelse om, at Forældre eller Værger i Til¬

1892.
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Skr. om Lærlingekontrakter.

14 Jan. fælde af Lærlingens Sygdom skulle give denne Husly
og Pleje, medens Læge og Mikstur udredes af Lære¬

mesteren, ikke er i Overensstemmelse med Lærlinge¬
loven.

Ved hertil at indsende en mellem Smedemester N. N.

af Kolding som Læremester og N. N. sammesteds som Værge
for sin Søn N. N. indgaaet Lærlingekontrakt har Magistraten

i Kolding i det med Amtets paategnede Erklæring af 3.

November f. A. modtagne Andragende forespurgt, om be¬
meldte Kontrakt under Hensyn til, at der i sammes Post 6

indeholdes en saa lydende Bestemmelse:

„Dersom Sygdom indtræffer i Læretiden, maa For¬
ældre eller Værger give Lærlingen Husly og Pleje,
hvorimod Læge og Mikstur udredes af Læremesteren.

Ved Indlæggelse paa Sygehuset udredes alle Udgifter
af Læremesteren“
kan

forsynes med den i Lov om Lærlingeforholdet af 30.

Marts 1889 81 paabudte Paategning om, at Kontrakten er
affattet i Overensstemmelse med bemeldte Lovs Forskrifter.
Foranlediget heraf skulde man til behagelig Efterretning

og videre fornøden Bekendtgørelse tjenstligst melde, at Mini¬
steriet maa holde for, at den ovennævnte Bestemmelse er ufor¬

enelig med Lovens § 11, hvorefter det maa fordres, at Lære¬

mesteren ved Kontrakten lige over for Lærlingen overtager

de i bemeldte § 11 foreskrevne Forpligtelser, med Hensyn til
hvilke der ikke ad kontraktsmæssig Vej kan ske nogen Ind¬

skrænkning lige over for Lærlingen. Det tilføjes dog, at der
derimod ikke kan være noget til Hinder for, at Lærlingens
Fader over for Læremesteren forpligter sig personlig til at

yde denne Hjælp i Tilfælde af Lærlingens Sygdom.

14. Jan.

Justitsmin. Skr. (til Amtmanden over Færøerne)
ang., at Beboerne paa Suderø ikke kunne indkaldes

Skr. ang. Politisager p. Færøerne.
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til mod deres Villie at give Møde for Retten i 14. Jan.
Thorshavu i private Politisager, og at dette som
Regel heller ikke bør ske i offentlige Politisager.
I behagelig Skrivelse af 31. Oktober f. A. har Hr.
Amtmanden hertil indberettet, at der til sidste Lagting fra en
Del Beboere paa Snderø er indgivet et Andragende om, at
Tinget vilde udvirke, at Beboerne paa Suderø fremtidig ikke

kunne indkaldes til i private eller offentlige Politisager at
give Møde for Retten i Thorshavn, være sig som Parter

eller Vidner, samt at Tinget i den Anledning har vedtaget

at henlede Justitsministeriets Opmærksomhed paa det ønskelige
i en hensigtsmæssig Ordning af dette Forhold.

Saaledes foranlediget undlader man ikke til behagelig

Efterretning og Bekendtgørelse for Lagtinget og Sorenskri¬
veren kerved tjenstlig at meddele, at Justitsministeriet med
Dem og den nævnte Embedsmand maa være enigt i, at
Indkaldelse for Retten i Thorshavn, være sig som Part eller

Vidne, imod vedkommendes Vilje af Personer, boende paa
Suderø, i private Politisager maa anses udelukket ved Ana¬

logien af Forordning af 30. Marts 1836 §8 5 og 6, og

da man billiger, at det som Regel iagttages, at der heller
ikke i offentlige Politisager finder Indkaldelse Sted af saa¬

danne Personer til den nævnte Ret, men at der, naar den
paagældende Sag ikke kan opsættes til et ordinært Ting paa

Suderø, meddeles den derværendeSysselmand Konstitution
til paa Sorenskriverens Vegne og
paa hans An= og Tilsvar

at behandle Sagen, kan Ministeriet ikke finde sig foranlediget
til i denne Sag at foretage videre.

Lov om Revisionsfristen for Loven om Konsul=15, Jan.

afgifter af 5. April 1838. (Udenrigsministeriet). Nr. 6.
Indm. Saml. pag. 168.
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Skr. om Alderdomsunderstøttelse.

—

16. Jan.

*. Indenrigsmin. Skr. (til Amtmanden over N. N.

Amt) ang. Betingelserne for at opnaa Alderdoms¬

understøttelse, naar vedkommende paa det Tidspunkt,
Begæringen indgives, modtager Hjælp af andre.
I det med Amtets Skrivelse af 12. f. M. hertil ind¬

komne Andragende har N. N. Sogneraad for Ministeriet
indanket en af Amtet afgiven Resolution, hvorved der er til¬
lagt fhv. Husmand N. N.'s Enke N. N. en Alderdomsunder¬

støttelse af 100 Kr. aarlig, fra den 1. Juli f. A. at regne,

hvorimod Sogneraadet havde besluttet, at der ikke kunde til¬
lægges den nævnte Enke nogen Alderdomsunderstøttelse.
Det fremgaar af Sagen, at paagældende Enke er 68

Aar gammel og er uden Erhverv, men at hun, da hun ind¬

gav Begæring om Alderdomsunderstøttelse, havde og i en
Aarrække havde haft Underhold hos sin Søn, Lejehusmand

N. N. Medens Sogneraadet nu har forment, at Enken ikke
var i saadan Trang, at hun var berettiget til Alderdoms¬
understøttelse, har Amtet antaget, at, da Enken ikke har noget

retligt Krav paa at underholdes af sin Søn, hos hvem hun
hidtil har haft Ophold, maa hun være berettiget til at er¬
holde Alderdomsunderstøttelse, og Amtet har derfor tillagt

hende saadan Understøttelse med det fulde af hende begærte
Beløb.

I denne Anledning skulde man til Efterretning og videre

fornøden Bekendtgørelse tjenstligst melde, at Loven om Alder¬
domsunderstøttelse af 9. April f. A. i sine Bestemmelser

gennemgaaende forudsætter, at den, der har Adgang til at

opnaa Alderdomsunderstøttelse, skal befinde sig i Trang paa
det Tidspuukt, da Begæring om Understøttelsen fremsættes.
Men medens Loven har dette Tilfælde for Øje som det al¬

mindelige, er det dog ikke dermed udelukket, at Understøttelsen

oglaa kan tilstaas i saadanne Tilfælde, der ganske maa stilles

Skr. om Alderdomsunderstøttelse.

403

1892.

ved Siden af hint, saaledes naar Trangen vel ikke er til Stede16. Jan.
til det angivne Tidspunkt, men hvor det med Sikkerhed maa
antages, at den er umiddelbart forestaaende. Dette kan

navnlig foreligge, hvor den, der begærer Alderdomsunder¬
støttelse, paa det Tidspunkt, da han indgiver sin Begæring
derom, modtager Hjælp af andre. Det maa her i hvert enkelt

Tilfælde efter Skøn over samtlige foreliggende Forhold af¬

gøres, om den paagældende maa antages at være stillet umid¬

delbart foran for en indtrædende Trang eller ikke, og der
kan i saa Henseende ikke lægges afgørende Vægt paa, om
den Hjælp, der hidtil har holdt Trangen borte fra ham, er

ydet ham, uden at han har retligt Krav paa at erholde

Hjælpen. En moralsk Forpligtelse til at underholde andre i

Forbindelse med den forpligtedes Evne til at opfylde den
ham paahvilende moralske Pligt vil kunne bevirke, at der
for den paagældende, om han end selv er formue= og er¬

hvervsløs, ikke med Føje kan siges at være en umiddelbart
forestaaende Trang til Stede, og det samme kan endog gælde

Hjælp, der ydes uden nogen Forpligtelse, saasom Legathjælp,
der tilstaas den paagældende imod fornyet aarlig Ansøgning.
Om nu end, naar en Person faar sit Underhold udelukkende

ved Hjælp fra andre, Forholdene ofte ville give den kommunale

Bestyrelse Føje til at tilstaa den paagældende Understøttelse, og

navnlig en begrænset Understøttelse, kunne Forholdene dog
være af en saadan Beskaffenhed, at Bestyrelsen maa være be¬

rettiget til at nægte den paagældende Understøttelse, saa længe

han ikke kan godtgøre, at han virkelig er trængende til Under¬
støttelsen; det maa i saa Henseende erindres, at Loven i dens

§ 4, 2. Stykke, har draget Omsorg for, at den Hjælp, som
det paa Grund af indtraadt Trang bliver nødvendigt at til¬

staa den paagældende, forinden Sagen kan finde sin endelige Af¬
gørelse, eventuelt vil blive betragtet som Aldordomsunder¬

støttelse og ikke som Fattighjælp.

1892.

16. Jan.

404, Resol. om et Tillæg til Valløs Stifts Fundation.

I Overensstemmelse med det saaledes anførte maa Mini¬

steriet, særlig ogsaa under Hensyn til, at paagældende Enkes

Søn, Lejehusmand N. N., har vedkendt sig at have lovet
sin afdøde Fader efter Evne at holde ham og Moderen fri

for det offentlige Fattigvæsen, holde for, at N. N. Sogne¬
raad ikke kan antages at have savnet Grund til at afslaa

Enkens Begæring om Alderdomsunderstøttelse, og det maa

saaledes have sit Forblivende ved den af Sogneraadet derom
tagne Beslutning.

18. Jan.

Nr. 7

Bekendtgørelse om en Klassifikations=Tarif for Kjø¬

benhavns Brandforsikring. (Justitsministeriet.
Indm. Saml. pag. 168.

18. Jan.

Kongl. Resol., hvorved paa Justitsministeriets

derom nedlagte Forestilling bifaldes et Tillæg til det
adelige Stift Valløs Fundation af 14. Maj 1838
§ 21 med dertil hørende senere Bestemmelser, saa¬
ledes at den Stiftets Kurator ved allerhøjeste Re¬

skripter af 27. April 1867 Post 11 og 2. April
1873 Post 8 givne Bemyndigelse til at understøtte
Børn iaf de af Stiftet lønnede Embedsmænd og

Betjente samt af Gaardmænd, Husmænd og Ind¬

siddere, som bo paa Stiftets Godser, til Børnenes
videre Uddannelse for Livet, udvides til at omfatte

Børn af Forpagtere paa Stiftets Godser, under

særlige for Forpagteren ugunstige Forhold.

26. Jan.

Justitsmin. Skr. (til Kjøbenhavns Magistrat)

ang., at en Barnefaders Forsørgelseskommnne er

Skr. om Underholdningsbidrag.
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ligtig at udrede det fulde i vedkommende Alimen= 26 Jan.

ationsresolntion fastsatte Bidrag uden Hensyn til,
m Barnet i en Del af det fornd for Forfaldstiden

iggende Aar har været anbragt i et andet Amt, hvor
kormalbidraget er mindre end der, hvor Barnet var

ubragt paa Forfaldstiden.
Ved at andrage, at Sogneraadet for N. N. Kommune,
vilken det som Tømmersvend N. N.“s Forsørgelseskommune

aahviler at udrede det denne ifølge Kjøbenhavns Amts Re¬
dlution af 8. Juni 1886 paahvilende aarlige Underholds¬

idrag til det af Fruentimmeret N. N. den 14. Februar
A. uden for Ægteskab fodte Barn for 1 Aar indtil den

3. August f. A. har vægret sig ved at udrede det nævnte
Sidrag med det fulde i Alimentationsresolutionen fastsatte

Zeløb af 60 Kr. aarlig uuder Paaberaabelse af, at Barnet
Tiden fra 14. August til 31. December 1890 har været

nbragt i Frederiksborg Amt og derefter indtil 13. August

A. her i Staden, og at Forsørgelseskommuen for det først¬
ævnte Tidsrum ikkun kan være pligtig at udrede et efter

et for nævnte Amt fastsatte Normalbidrag af 40 Kr. aarlig
eregnet mindre Beløb, har Magistraten, der formener, at

et er Normalbidraget i den Kommune, i hvilken Barnet er

nbragt paa Forfaldsdagen, der maa komme i Betragtning,
behagelig Skrivelse af 7. f. M. anholdt om Ministeriets
fgørelse i Sagen.
Foranlediget heraf skal man tjenstligst melde, at Justits¬

iinisteriet, da Loven af 20. April 1888 maa forudsættes
ke at have gjort Moderens Ret til at erholde Bidraget af¬

ængig af en Undersøgelse af og nærmere Godtgørelse af, at

Jarnet ikke har opholdt sig paa andre Steder end det, paa
vilket det befandt sig paa den Tid, da Bidraget forfalder og
Roderen derved berettiges til at komme til at nyde godt deraf,

1892.

406 Cirk. om lægestuderende værnepligtige.

26. Jan. maa formene, at der kun kan tages Hensyn til Normalbidrag¬

for det Sted, hvor Barnet opholder sig paa Forfaldsdagen

Justitsmin. Cirk. (til samtlige Udskrivningschefer

28. Jan.

ang. Betingelserne, hvorunder der af Sessionerne ka

tillægges værnepligtige lægestuderende Tillægsvedteg

ning om Tjenestedygtighed som Underlæger.
Paa dertil given Foranledning skal man tjenstligst her
lede Opmærksomheden paa, at den i kgl. Anordniug af 16

Juni 1882 § 8 nævnte Betingelse for, at der af Sessionern
kan tillægges værnepligtige lægestuderende Tillægsvedtegnin

om Tjenestedygtighed som Underlæger (L.), nemlig at de sor
lægestuderende i mindst 2 Aar have gjort Tjeneste ved et

de større Hospitaler i Kjøbenhavn (Frederiks Hospital ell¬
Kommunehospitalet), ikkun er opfyldt, saafremt de værneplig
tige paa den Tid, de fremstille sig for Sessionen, i fulde

Aar have været antagne til Tjeneste (indskrevne som Volor
tærer ved de nævnte Hospitaler. Man skal derfor anmol
om, at der ved Tildelingen af Tillægsvedtegningen L. fren

tidig kun tages Hensyn til saadanne Erklæringer fra Hosp
talerne om toaarig Hospitalstjeneste, i hvilke det Tidspunl
paa hvilket paagældende er indskreven som Volontær, er nø
agtigt angivet.

28. Jan.

Kirke= og Undervisningsmin. Cirk. (til Stiftsøvrig
hederne) ang. Betalingen for Gravsteder paa Land¬
bykirkegaarde.
Paa dertil af det kirkelige Raad given Foranlednir

skulde Ministeriet tjenstligst anmode Stiftsøvrigheden om b
hagelig for det Dem betroede Stifts Vedkommende at vil

henlede Kirketiendeejernes Opmærksomhed paa, at de ikke e¬
berettigede til paa egen Haand at fastsætte Takster for E

Cirk. ang. mindreaariges Ægteskab.
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vervelse af Gravsteder paa Landsbykirkegaardene i de Til= 28. Jan.
elde, hvor der kan tages Betaling herfor, men at slige
akster for at være gyldige kræve Stiftsøvrighedens Appro¬

ation, samt at de Beløb, der modtages i Betaling for Grav¬

eder, ville være at indbetale til Stiftsøvrigheden for ved
ennes Foranstaltning at frugtbargøres blandt Stiftets offent¬

ge Midler som en Kirken tilhørende Kapital, af hvilken den
edkommende Tiendeejer nyder Renten.

Kirke= og Undervisningsmin. Cirk. (til Biskop¬28.

erne) ang., hvad en Præst skal iagttage, forinden
an foretager Tillysning til Ægteskab for en mindre¬
tarig Person.
Paa dertil given Foranledning skulde Ministeriet med

Henvisning til, at det ifølge Forordning af 30. April 1824
4, jfr. § 3 Nr. 6, paahviler vedkommende Præst, forindeu

an iværksætter Tillysning til Ægteskab, at forsyne sig med
sutentiske Beviser blandt andet om, at Bruden, hvis hun
kke er Enke eller fuldmyndig (jfr. Lov om Kvindens Myn¬

ighed af 29. December 1857), og Brudgommeu, hvis han
kke er fuldmyndig, have Forældres eller andre vedkommendes

Samtykke, hvoraf følger, at en Udtalelse herom i Forlover¬

ittesterne ikke kan anses for at være tilstrækkelig,tjenstligst
inmode Deres Højærværdighed om behagelig at ville paa¬
ægge Præsterne i det Dem betroede Stift, forinden de tage
n Kurators Samtykke til en mindreaarig Persons Ægteskab

or godt, at paase, at der foreligger betryggende Oplysning
m, hvor vidt den mindreaariges Fader er i Live, idet

Vielsen i saa Fald ikke maa foretages, forinden hans Sam¬
ykke er tilvejebragt, eller hans Nægtelse af at meddele saa¬

sant Samtykke er af Øvrigheden funden ugyldig.

Jan.

1892.
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28. Jan.

Resol. ang. Nationalmusæct.

Kongl. Resol., hvorved det paa Ministeriet fo

Kirke= og Undervisningsvæsenets derom nedlagte For¬

stilling bifaldes, at de arkæologiske, historiste o
etnografiske Samlinger paa Palæet i Kallebodern

med Undtagelse af den kongelige Mønt= og Medaill¬
samling, samles under Fællesnavnet Nationalmusee¬

der deles i 2 Afdelinger; at det kongelige Museur
for de nordiske Oldsager for Fremtiden benævne

den danske Samling, hvorunder henlægges de ant

kvariske Mindesmærker, saaledes at den særlig
Direktion for disse bortfalder; at under National

museets første Afdeling henlægges den danske Sam

lings forhistoriske Del, Antiksamlingen og den etne

grafiske Samling, og under anden Afdeling de¬

danske Samlings historiske Del, hvori Folkemusee
ved dets eventuelle Indlemmelse blandt Stats

samlingerne kommer til at indgaa, alt fra den 1
April 1892 at regne.

2. Febr.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. (til Over

præsidenten i Kjøbenhavn) ang., hvor vidt Børn a

Forældre, der have indgaaet borgerligt Ægteskab, o

som begge erklære at være uden Trosbekendelse, kunn
uudtages fra Undervisning i Religion i Skolen.
I et til Justitsministeriet indgivet og af samme hert

oversendt Andragende har N. N. blandt andet forespurg¬
om han, hvis Agt det var den 20. f. M. for Kjøbenhavn

Magistrat at indgaa borgerligt Ægteskab med sin hidtil t
det mosaiske Trossamfund hørende Forlovede, vil, naar ha

og hans Hustru begge erklære at være uden Trosbekendel

(Fritænkere), og han selv udtræder af Folkekirken, kunn

Skr. ang. Handelsbøgers Autorisation. 409
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fordre de Børn, der maatte fødes i Ægteskabet, undtagne 2. Febr.
fra Undervisning i Religion i Skolen, naar han førger for,
at Børnene ikke savne Oplysning om de moralske og al¬

mindelige religiøse Begreber.

I Anledning heraf skulde Ministeriet tjenstligst anmode
Hr. Overpræsidenten om behagelig at ville tilkendegive An¬
drageren, at man er enig i, at Lov 13. April 1851 § 11,
2., 3. og 4. Punktum, vilde kunne finde Anvendelse paa de

Børn, der maatte fødes i det omhandlede Ægteskab.

Justitsmin. Skr. (til Kjøbenhavns Magistrat) 3. Febr.

ang., hvorvidt ny Autorisation af en en Gang anto¬
riseret Hovedbog er nødvendig, naar den deri gennem¬

dragne med vedkommende Autoritets Segl forsynede
Snor er bristet.
Ved hertil at tilbagesende det fra Firmaet N. N. frem¬
komne Andragende, hvori bemeldte Firma har anholdt om,

at Firmaets den 7. Maj 1887 af Kjøbenhavns Magistrat
autoriserede Hovedbog, efter at den deri gennemdragne med

Staden Kjøbenhavns Segl forsynede Snor er bristet, maa

blive omautoriseret med Gyldighed fra den oprindelige Auto¬
risations Dato, har velbemeldte Magistrat bemærket,at
samme, naar der indleveres autoriserede Handelsbøger, i

hvilke den gennemdragne Snor eller det derpaa anbragte
Segl er beskadiget, stadig følger som Regel, saa længe
Snoren eller Seglet endnu ikke er fuldstændig brudt, at for¬
syne Bøgerne med ny Snor og Forsegling uden Erlæggelse
af Kendelse og uden Stempel, idet den med Autorisationen
forbundne Garanti under den angivne Forudsætning maa

anses bevaret, medens Autorisationen derimod antages at
have mistet sin Betydning, naar Snoren eller Seglet har
været fuldstændigt brudt, inden Bogen afleveres til Magi¬

straten, og at en Autorisation, som derefter foretages, er en

ny Att, som der ikke kan tillægges tilbagevirkende Kraft.

1892.
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3. Febr.

Foranlediget heraf skal man tjenstligst melde, at Mini¬

steriet tiltræder den af Magistraten saaledes hævdede An¬
skuelse.

4. Febr.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. (til Provsten

for Bornholms Provsti) ang. Provstens Ret til at

oppebære Diæter for Møde i Provsteretssager.
I Skrivelse af 3. f. M. har Deres Højærværdighed
forespurgt, af hvem de Dem formentlig tilkommende Diæter
for tvende Dage at have været til Stede i N. N. for at

deltage i den ved Ministeriets Skrivelse af 29. April f.

Aar beordrede Provsteret for at undersøge det mellem Skole¬
inspektøren i N. N. og Andenlærerinden sammesteds op¬

staaede ufordragelige Forhold ville være at udrede, hvorhos

De endvidere har forespurgt, om De er berettiget til at
kræve Befordringsgodtgørelse i Anledning af de tvende

Provsteretsmøder særligt godtgjort. Saaledes foranlediget
skal Ministeriet meddele Dem, at det maa give Dem Med¬
hold i, at De er berettiget til for de nævnte Provsterets¬

møder at oppebære Diæter, og at De om disses Udbetaling

maa henvende Dem til Amtet, hvorimod Ministeriet ikke

kan antage, at der i Henhold til Forordning af 21. Juni

1844 kan tilkomme Dem nogen Befordringsgodtgørelse for
disse Møder.
5. Febr.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. (til N. N.)

ang., hvor vidt Pigers Optagelse i en Realskole til¬

stedes, selv om der ved denne oprettes Latinklasser.
at Ministeriet ikke finder noget at er¬
indre mod en saadan Optagelse.

6. Febr.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. (til Stiftamt¬
manden og Biskoppen over Lolland=Falsters Stift)

ang., at det maa staa Stiftsøvrigheden frit for som

Skr. ang. Forpagtningskontrakter om Præstegaarde. 411
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Betingelse for Meddelelse af Approbation paa For= 6. Febr.

pagtningskontrakter angaaende Præstegaarde at for¬
lange optaget deri Bestemmelser om, at Forpagteren

skal udføre det Præsten paahvilende Snekastnings¬
arbejde og i Ildebrandstilfælde anvende en Del af

Brandskadeerstatningen paa en bestemt Maade.
I behagelig Skrivelse af 14. Oktober f. A. har Deres
Højærværdighed henstillet, at der til de af Ministeriet i Cir¬
kulære til Stiftsøvrighederne af 18. April f. A. givne in¬

struktoriske Bestemmelser og Anvisning med Hensyn til Ap¬
probation af Kontrakter om Præstegaardsjorders Bortforpagt¬

ning føjes Bestemmelser dels om, at Forpagteren skal være
forpligtet til at udføre eller lade udføre alt Præsten paa¬
hvilende Snekastningsarbejde, dels om, at han skal være for¬

pligtet til i Ildebrandstilfælde at anvende hele den Brand¬
skadeerstatning, han oppebærer for brændt Gødning, og
Halvdelen af Erstatningen for brændt Foder, Hø og Straa
til Indkøb af naturlig eller kunstig Gødning.

Efter i denne Anledning at have modtaget Hr. Stift¬

amtmandens Ytringer i behagelig Skrivelse af 28. November

f. A, hvori De slutter Dem til det fornævnte Forslag, dog
med de Indskrænkninger, at den første Bestemmelse kun bør

omfatte det Præsten personlig paahvilende Snekastnings¬

arbejde og ikke Snekastningsarbejde efter Folkehold, samt at
det kun gøres Forpagteren til Pligt at anvende den i den

anden Bestemmelse nævnte Halvdel af Brandskadeerstatning

for brændt Foder, Hø og Straa til Indkøb af Gødning,

for saa vidt den ikke anvendes til Indkøb af Foder, Hø og
Straa, skulde Ministeriet tjenstligst melde til behagelig Efter¬

retning, at det ikke finder tilstrækkelig Anledning til at gøre
en almindelig Tilføjelse til Instruksen for de tvende Punkters

Vedkommende, men at det selvfølgeligt maa staa Stiftsøvrig¬
heden aabent paa egen Haand at stille disse Betingelser for
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Meddelelse af Approbation paa Forpagtningskontrakter an¬

6. Febr.

gaaende Præstegaarde, som indsendes til Dem.

Jnstitsmin. Skr. (til Amtmanden over Ribe Amt)

6. Febr.

ang. Honorar til en praktiserende Læge for Fødselshjælp,

som han efter af Distriktslægen under dennes Syg¬
domsforfald at være tilkaldt har ydet en under ved¬
kommende Fattigvæsens Forsørgelse værende Barselkone.
Med Skrivelse af 31. December f. A. har Ribe Amt

hertil tilbagesendt et Andragende, hvori praktiserende Læge
N. N. i N. N. Købstad med Hensyn til, at Byraadets Ud¬
valg for Fattigvæsenet har vægret sig ved at betale en af

ham til Udvalget indgiven Regning for Fødselshjælp, som
han efter af Distriktslægen i bemeldte Købstad under dennes

Sygdomsforfald at være tilkaldt har ydet en under Køb¬

stadens Fattigvæsens Forførgelse værende Barselkone, begærer
en Udtalelse fra Justitsministeriet om, hvor vidt den nævnte
Vægring har været berettiget.

Foranlediget heraf skal man tjenstligst melde, at da
Distriktslægen har haft lovligt Forfald, under hvilket han

ikke var forpligtet til paa sin Bekostning at foranledige sine

Embedsforretninger udførte af en anden Læge, og da Di¬
striktslægen i Grundsætningerne om uanmodet Forretnings¬
førelse har haft fuld Føje til under de foreliggende Om¬
stændigheder paa Fattigvæsenets Vegne at foranstalte en anden

Læge tilkaldt til at udføre Forretningen, maa Ministeriet

anse det nævnte Udvalg for forpligtet til at vederlægge denne
Læge med det ham lovligt tilkommende Honorar, men at

Spørgsmaalet, ogsaa med Hensyn til Honorarets Størrelse,

i øvrigt henhører under Domstolenes Afgørelse.

8. Febr.

Regnlativ for Pantelaanere i Frederiksberg Birk

Nr. 11. under Kjøbenhavns Amt. (Indenrigsministeriet).
Indm. Saml. pag. 176.

Skr. ang. Valg äf Kirkeværger.
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Kirke= og Undervisningsmin. Skr. (til Konsisto= 9. Febr.
um) ang. Prøveu i Dissektion ved den lægeviden¬
abelige Eksamen.
Med behagelig Skrivelse af 21. f. M. har Konsisto¬

um hertil indsendt et Andragende, hvori det lægeviden¬
ibelige Fakultet begærer Ministeriets Bemyndigelse til at
retage den Forandring ved Afholdelsen af Eksamen i Dis¬

ktion ved den lægevidenskabelige Embedseksamen, at Prøven

Dissektion, der hidtil har været indrettet saaledes, at Ud¬

bejdelsen af Præparaterne foregaar under Klansur, idet
er enkelt Eksaminand anbringes for sig i et eller andet
kale paa kirurgisk Akademi i den Tid af 11 Timer, som

tilstaaet til Præparation

for Fremtiden maa foretages

aledes, at Eksaminanderne udarbejde deres Præparater i
mme Lokale under fælles Inspektion ligesom ved den skrift¬

je Eksamen.

I Henhold til den givne Motivering af dette Forslag
Konsistoriums nærmere Bemærkninger om Sagen skal

kinisteriet herved tjenstligst tilbagemelde til behagelig Efter¬
tning og til fornøden videre Bekendtgørelse, at man med¬

ler Fakultetet Bemyndigelse til at lade den nævnte Prøve

retage paa den ovenfor angivne Maade.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. (til Amtman=12. Pebr.
en over Viborg Amt og Provsten for Lysgaard

i. fl. Herreder) ang., at Valg af Kirkeværger efter

orordningen af 13. November 1829 § 1 ikke bør

fregaa efter simpel Stemmeflerhed, men saaledes at
en enkelte Kirketiendeejer har Stemmeret i Forhold
l sin Andel i Kirketienden.
Foranledigede ved Omstændighederne af et foreliggende
alg af en Kirkeværge have Hr. Kammerherren og Deres

øjærværdighed i behagelig Skrivelse af 9de f. M. anmodet
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Skr. ang. Skifteafgifter.

12. Febr.om en Udtalelse fra Ministeriet om, hvor vidt det i

steriets Skrivelser af 10. Juni 1868, 5. April 1876 og

Avgust 1880 antagne Resultat, at Valg af Kirkeværger eft
Forordning af 13. November 1829 § 1 bør foregaa eft
simpel Stemmeflerhed, fremdeles vil være at fastholde, ell

om ikke dette Valg ligesom de øvrige Kirken vedrørende A
liggender maa afgøres efter Bestemmelserne i Forordninger
§s 4 og 6.

I Anledning heraf skulde Ministeriet til behagelig Efte
retning tjenstligst melde, at man, navnlig ogsaa under Hens¬

til den Regel, der i Lov om Kirkesyn af 19. Februar 181
§ 26 er givet med Hensyn til Valget af de der nævr

tvende Mænd, der skulle tage Beslutning paa Tiendeejern
Vegne, maa finde overvejende Betænkelighed ved at fasthol

den af Ministeriet tidligere udtalte Anskuelse med Hensyn

Fremgangsmaaden ved Valg af Kirkeværger i Henhold
§ 1 i Forordning af 13. November 1829, idet man m

være mest tilbøjelig til at antage, at det nævnte Valg, se
utvivlsomt er et Anliggende, hvorom Kirketiendeejerne vi
have at tage Beslutning, maa, i Mangel af anden dero
mellem vedkommende Kirketiendeejere truffen Bestemmel

foregaa paa den i Forordningens §6 nævnte Maade, saaled

at den enkelte Kirketiendeejer har Stemmeret i Forhold
sin Andel i Kirketienden.

Det tilføjes i øvrigt, at Spørgsmaalet eventuelt m
være forbeholdt Domstolenes Afgørelse.

15. Febr.

Første Revisionsdep. Cirk. (til Skifteretter¬

udenfor Kjøbenhavn) ang. Fremlæggelse til Spo

telregnskaberne af særskilte Anmeldelser fra de ove
ordentlige Skifteforvaltere med Hensyn til Beregnin

af Skifteafgifter i de af dem behandlede Boer.
Med Hensyn til de af overordentlige Skifteforvalte
behandlede Boer ville Skifteretterne, der have at modta

Str. ang. en Frimenigheds Begravelsesplads. 415
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Skifteafgifterne af saadanne Boer og føre dem til Indtægt15.

Febr.

i Sporteljournalen (jfr. Kancelliets Kasseforordning af 8.
Juli 1840 § 8), behageligen drage Omsorg for, at der ved

Sportelregnskaberne ikke alene fremlægges Arveafgiftsanmel¬
delser, men ogsaa særskilte Anmeldelser fra de overordentlige
Skifteforvaltere om, hvor vidt Skifteafgifter til Stats¬

kassen, i Henhold til Skifteafgifsloven af 30. November 1874

§ 1 første Stykke, have været at beregne i de paagældende
Boer, og, saafremt Skifteafgifter ere beregnede, da med
hvilke Beløb.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. (til Amtman= 18. Febr.
den over Præstø Amt) ang. Tilladelse for en Fri¬

menighed til at indrette en særlig Begravelsesplads
for Menighedens Medlemmer.
I et til Ministeriet indsendt Andragende have Frimenig¬
hedspræst Rønne og Gaardejerne Poul Nielsen og Jens

Nielsen, formentlig af Gjevnø, Lyderslev Sogn, paa en i

Stevns Herred dannet Frimenigheds Vegne anholdt om
Tilladelse til at maatte indrette en Begravelsesplads for

Menighedens Medlemmer paa et dertil erhvervet Areal ved
Kirken i Gjevnø.

Foranlediget heraf skulde Ministeriet tjenstligst anmode

Hr. Kammerherren om behagelig at ville tilkendegive An¬
dragerne, at Ministeriet ikke vil have noget at erindre imod,
at der for den nævnte Menighed indrettes en egen Begra¬

velsesplads paa det af Menigheden dertil erhvervede Arcal,
men at det selvfølgeligt i nærværende Tilfælde som ellers
hvor Tilladelse er meddelt til Oprettelse af særlige Begra¬
velsespladser uden for Sognets Kirkegaard, maa være en

Forudsætning herfor, at der ikke af hygiejniske Hensyn maatte
være nogen Betænkelighed ved Arealets Benyttelse paa nævnte
Maade, hvorom Attest fra Sundhedskommissionen vil være

at indhente af Menighedens Bestyrelse, samt at der ved en
Fjortende Hæfte.
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18. Febr.

416 Skr. ang. en Frimenigheds Begravelsesplads.

af Menighedens Bestyrelse paa Menighedens Vegne udstedt

og paa vedkommende Ejendom, hvortil det til Begravelses¬

plads udsete Areal hører, tinglæst Deklaration skaffes Sikker¬
hed til Stede for, at det paagældende Areal ikke alene, saa
længe det benyttes i det nævnte Øjemed, holdes fredet og for¬

synet med forsvarligt Hegn og Lukke, men ogsaa for, at det i
Tilfælde af, at Frimenigheden opløses, eller at Arealet ikke

længere agtes benyttet til Begravelsesplads, enten altid i
Fremtiden vil blive holdt fredet og forsynet med forsvarligt

Hegn og Lukke med Forpligtelse for Ejerne til at afholde
samtlige Omkostninger ved de Synsforretninger, som i An¬
ledning heraf maatte anses for fornødne, eller, om for¬

langes, vil blive afgivet til fremtidig Benyttelse som Filial¬
kirkegaard for Sognekirken, hvorfor det, forinden endelig
Tilladelse til Arealets Benyttelse som Begravelsesplads med¬

deles, maa dokumenteres for Ministeriet, at Fordringerne i
de nævnte Henseender ere fyldestgjorte. Men endvidere maa

Tilladelsen til Benyttelsen af en egen Begravelsesplads for

Menighedens Medlemmer i dette Tilfælde være knyttet til
den Betingelse, at Menighedens Bestyrelse foruden at under¬

kaste sig den borgerlige Øvrigheds Tilsyn med, at der ved

Benyttelsen ikke foregaar noget, som strider mod den offent¬

lige Orden eller Sømmelighed eller mod Sundhedspolitiets
Fordringer, maa paatage sig Ansvaret for, at intet Lig ned¬
sættes i samme, forinden Anmeldelse om Dødsfaldet til Ind¬

førelse i Sognets Kirkebog er afgiven til Stedets Sogne¬
præst, og at dennes Attest herom tillige med de øvrige i Lov¬
givningen i Henseende til Dødsfald og Begravelse paabudte

Attester ere foreviste for vedkommende Politimester. Til den

Ende maa det derfor yderligere kræves, at det, forinden Kirke¬

gaarden tages i Brug af Menigheden, oplyses for Politi¬
mesteren og vedkommende Sognepræst, hvem der som Menig¬

hedens Bestyrelse til enhver Tid staar til Ansvar over for
det offentlige for Overholdelsen af de ovennævnte Betingelser

Pensionslov for Hofbetjente.
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og Lovgivningens Forskrifter i det hele med Hensyn til Døds= 18. Febr.
fald og Begravelse.

Lov om Pensioner og Understøttelser til Hertug= 19. Febr.
inde Vilhelmine Maries Hofbetjente. (Finansmini= Nr. 13.
steriet.)
Vi Christian den Niende, o. s. v., G. v.: Rigs¬
dagen har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadfæstet føl¬

gende Lov:
1. Fra den 1. Juni 1891 at regne tillægges der

efternævnte Hofbetjente, som have staaet i Hertuginde Vilhel¬
mine Maries Tjeneste, følgende aarlige Pensioner af Stats¬
kassen:
1

Hofchef, Kammerherre Friedrich Ottto
Chr. v. Buchwaldt.

3,758 Kr. 45 Ø.

2. Hofdame, Frøken Fanny v. Wimpffen

350 —

3. Lektrice, Frøken Emma Caspers.

624— 64 —

II

4. Livlæge, Dr. med. Christian Schmid.

1,080 — 89 —

5. Hushovmester Hans Hansen

1,545— 67 —

6. Kammerfrue Conradine Regenburg.

1,398— 63 —

7. Kammerjomfru Amalie Augusta Al¬
bertine

Mahrt

691 — 11 —

8. Kammerlakaj Johann Friedrich Con¬
rad

Schrader 1,188— 45 —

9. Lakaj Friedrich Klaproth.

630 — 75 —

2. Efternævnte tillægges fra 1. Jnni 1891 at regne
følgende livsvarige Understøttelser:
1. Oldfrue Charlotte Therese Augusta Mahrt.. 510 Kr.

2. Husholderske Catharina Klaproth. 670—
3. Livvadskepige Marie Sophie Margrethe Lamp. 560
630
4. Lakaj Johann Herman Anton Schmidt.

5. Lakaj Iver Clansen 630 —

6. Lakaj Claus Carsten Piepgras. 720 —

7. Lakaj Jürgen Kühl. 630 —

1892.
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19. Febr.

Pensionslov for Hofbetjente.

8. Biløber Marquardt Christian Petersen

510 Kr.

9. Biløber Detlef Müller

500 —

10. Sølvkammerbetjent og Taffeldækker Ludvig
Friedrich Mathias Petersen 440 —
11. Svejtser

—
Claus Christian Naeve 690

—
12. Vadskerinde Anna Catharina Elmne.. 450

13. Stupige Christine Margrethe Catharina Witt

360

14. Forgemaksbetjent og Bud Peter Trnelsen.

330

15. Køkkenkarl og Brændebærer Christian Mohr.

400 —

—

3. Til efternævnte udbetales en Gang for alle føl¬
gende Understøttelser:

1. Kammerjomfru Lanrine Jensine Hviid

680 Kr.

2. Livkusk Peter Detlef Thomsen 1,780 —

3. Forrider Herman Detlef Hansen

1,050 —

520 —
4. 1. Stupige Catharine Alsen

5. 2. Stupige Agnes Schmidt520 —

* 550

6. 1. Køkkenpige Adelheid Franziska Anutscheck

—

530 —
7. 2. Køkkenpige Anna Christine Bruhn.

8. Kaminkone Magdalene Christine Asmussen 550 —
4. Fra 1. Juni 1891 at regne overtager Statskassen
til Udredelse følgende af Hertugindens Hofkasse hidtil ud¬

redede aarlige Pensionsbeløb:

1. Fhv. Hofdame, Kammerherreinde Ma¬
rie Frederikke Caroline Hedemann.2,666 Kr. 67. Ø.

2. Fhv Gemakspige Kirstine Henningsen160 — „ —

3. — Hofdamejomfru Johanne Kork.120 — „ —
4. Lakaj Søren Hansens Enke. 133 — 33 —

5. Livkusk Chr. Markshausens Enke..266

— 68—

6. Livkusk Johann Hinrich Erichsens Enke 160 —7

—

5. Samtlige de i §§ 1, 2 og 4 opførte Pensioner og
livsvarige Understøttelser blive at behandle efter Pensions¬

lovens Forskrifter og navnlig at inddrage eller nedsætte

Skr. om Skolemultter.
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naar vedkommende paa ny maatte ansættes enten i Statens 19. Febr.
eller det kongelige Hofs Tjeneste.

Lov om Forandring i Lov om Foranstaltninger til 19. Febr.

Forebyggelse af Ulykkestilfælde ved Brug af Maskiner Nr. 14.
m. m. af 12. April 1889 § 12. (Justitsministeriet.)
Indm. Saml. pag. 178.

Bekendtgørelse ang. Indsendelse af Dag= og Ugeblade 19. Febr.
til Provinsarkiverne i Henhold til Lov af 30. Marts Nr. 16.
1889 § 1. (Ministeriet for Kirke= og Undervisnings¬
væsenet.
Indm. Saml. pag. 178.

Lov om Ægteskabs Indgaaelse for danske Konsuler 19. Febr.
i Udlandet.

Nr. 79.

Indm. Saml. pag 380.

Anordning om Indretningen af de statsvidenskabelige 20. Febr.
Eksaminer ved Universitetets rets= og statsvidenskabe= Nr. 22.

lige Fakultet. (Ministeriet for Kirke= og Undervis¬
ningsvæsenet.)
Indm. Saml. pag. 179.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. (til Skoledirek-20. Febr.
tionen for Fleskum=Hornum Herreder i Aalborg Amt)

ang., at der fra Reglen i Kancelliskrivelse af 28.
Mai 1836 om, at et Barn, som efter at være mulk¬

teret for Skoleforsømmelse
søger Skolen stadigt i
187
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Skr. om Skolemulkter.

20. Febr. en Maaned, kun kan mulkteres med den laveste Mulkt,

uaar det atter udebliver, bør ske Undtagelse, naar¬

somhelst dens Overholdelse vil medføre Elusion af
Lovgivningens Bestemmelser om Mulktering.
I Skrivelse af 10. December sidstleden har Direktionen

indberettet, at det af en til samme fra vedkommende Sogne¬

præst indkommen Indberetning fremgaar, at i N. N. Skole¬

distrikt i N. N. Sogn den i Kancelliskrivelse af 28. Maj
1836 opstillede Regel for Diktering af Skolemulkter, hvor¬

efter det Barn, som efter at være mulkteret søger Skolen
stadigt i en Maaned, kun kan mulkteres med den laveste

Mulkt for hver forsømt Dag, naar det atter udebliver, har

ført til en Elusion af Lovgivningens Bestemmelser om Mulk¬

tering for Skoleforsømmelser idet flere Husbonder og For¬
ældre lade deres Tyende og Børn søge og forsømme Skolen

regelmæssigt hver anden Maaned, hvorved Mulkten for ulov¬

lige Forsømmelser altid holdes nede paa Minimum, og har
Direktionen i den Auledning forespurgt, om det saavel i dette
som i andre lignende Tilfælde i Overensstemmelse med, hvad
der er udtalt i Ministeriets Skrivelse af 23de Oktober 1855,

maatte være berettiget for at hindre denne Fremgangsmaade
at gøre Undtagelse fra den i Kancelliskrivelsen givne Regel.
Saaledes foranlediget skal Ministeriet i Overensstemmelse
med, hvad man i ovennævnte Skrivelse af 23. Oktober 1855

har udtalt, til fornøden Efterretning meddele, at den i Kan¬
celliskrivelse af 28. Maj 1836 opstillede administrative Regel

for Mulktering vel i Almindelighed bør følges, men at Und¬
tagelse fra samme dog bør gøres, naar som helst dens Over¬
holdelse vil medføre en Elnsion af Lovgivningens Bestem¬

melser om Mulktering. Som Følge heraf vil i saadanne
Tilfælde som det her omhandlede Mulkten være at fordoble,

indtil det skønnes, at den har gjort den tilsigtede Virkning,

Skr. ang. nye Kirkebøgers Anskaffelse.

421 1892.
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dog at det ved Lovgivningen fastsatte Maksimum ikke over= 20. Febr.
skrides.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. (til Biskoppen 20. Febr.

over Aarhus Stift) ang. Fremgangsmaaden, naar

Kirketiendeejere uudlade at anskaffe de nye ved aller¬

højeste Resolution anordnede Kirkebøger.
I behagelig Skrivelse af 6. d. M. har Deres Højær¬

værdighed, foranlediget af en Indberetning fra Provsten for
N. N. Herreders Provsti om, at tvende Kirketiendeejere hidtil

have undladt at anskaffe de ved allerhøjeste Resolution af

19. August f. A. anordnede nye Kirkebøger, udbedt Dem
Ministeriets Resolution for, hvorledes der i den Anledning
vil være at forholde.

I Anledning heraf skulde Ministeriet til behagelig Efter¬
retning og videre Bekendtgørelse tjenstlig melde, at da An¬
skaffelsen og Førelsen af Kirkebøgerne efter de nye Skemaer

ikke bør udsættes til efter Tilendebringelsen af det Søgsmaal,
som der i Tilfælde af en Kirketiendeejers Vægring ved at
anskaffe de nye Kirkebøger maa anlægges mod ham til

Opfyldelsen af den ham i saa Henseende i Henhold til
Synslovens § 6 paahvilende Forpligtelse, maa Ministeriet
finde det rettest, at der i saadant Tilfælde forholdes paa

den Maade, at det af Provsten tilkendegives de vedkom¬
mende, at Kirkebøgerne, saafremt Tiendeejerne ikke inden

en passende kortere Frist tilstille Provsten de paagældende
Kirkebøger eller for ham godtgøre at have truffet de for¬

nødne Foranstaltninger hertil, ville blive anskaffede for de
vedkommendes Regning og Sag derefter anlagt mod dem til

Betaling af de dertil medgaaede Beløb, samt at Ministeriet

til den Ende samtidigt har tilskrevet Stiftsøvrigheden over
Aarhus Stift om at ville foranledige de eventuelt til An¬
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Cirk. om Pas til Rusland.

skaffelse af Kirkebøger i saadanne Tilfælde medgaaende Beløb

20. Febr.

anviste vedkommende Provst til Udbetaling af Stiftsmidlerne

og derefter paa Ministeriets Vegne anlægge Søgsmaal mod
de vedkommende Tiendeejere til Refusion af Beløbet.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. (til Biskoppen

22. Febr

over Lolland=Falsters Stift) ang., hvorledes de i
Lov af 9. April 1891 § 42 omhandlede Oplys¬

ninger om en Persons Forsørgelsessted, der agter at
indgaa Ægteskab, skulle fremskaffes.
at det ikke paahviler Præsten at søge oplyst, i
hvilken Kommune den, der vil indgaa Ægteskab, er for¬

sørgelsesberettiget, men at Præsten for at fri sig for An¬
svar maa fordre, at den paagældende enten fremskaffer en

Attest, i hvilken en Kommune erkender ham forsørgelses¬
berettiget og derfor enten samtykker i Ægteskabet eller be¬

vidner, at han ikke i de sidste 5 Aar har modtaget urefun¬
deret Fattigunderstøttelse fra samme, eller godtgør, i hvilke

Kommuner han i de sidste 5 Aar har haft Ophold, og at
han ikke i nogen af disse i dette Tidsrum har modtaget

Fattigunderstøttelse, som ikke er tilbagebetalt. Hvilket tjenst¬
ligst meddeles Deres Højærværdighed til behagelig Efterret¬

ning og videre Bekendtgørelse, idet bemærkes, at Indenrigs¬
ministeriet ved Sagens Tilbagesendelse har tilføjet, at det

maa holde for, at en Kommune i Reglen ikke kan vægre sig
ved paa vedkommendes Forlangende i Attester til Brug ved

Ægteskabs Indgaaelse at udtale sig om hans Forsørgelsesret
i Kommunen.

23. Febr.

Justitsmin. Cirk. (til Politidirektøren i Kjø¬

benhavn og samtlige Politimestre) ang., at Pas

for Reisende til Rusland skulle være ledsagede af

Konvention angaaende Verdenspostforeningen. 423 1892.

en Tekstoversættelse i det tydske eller det franske 23. Febr.
Sprog.
Da Udenrigsministeriet har henledet Justitsministeriets

Opmærksomhed paa, at ifølge de russiske Love skulle alle

udenlandske Pas, som ikke ere affattede i det tyske eller franske

Sprog, være ledsagede af eu Tekstoversættelse i det ene af
disse Sprog, og fremhævet, at Indehaverne af saadanne Pas
uden ledsagende Oversættelse løbe den Risiko allerede ved
Grænsen at blive viste tilbage, særlig paa de mindre Grænse¬

stationer, og i øvrigt ere udsatte for adskillig Ulempe, skal
man tjenstligst anmode Hr. (Tit.) om at drage Omsorg for,

at danske rejsende, som begive sig til Rusland, fremtidig Jere
forsynede med en Oversættelse af det dem dertil Imeddelte
Pas enten i det tyske eller i det franske Sprog.
Det tilføjes, at det ved Udstedelsen af Rejsepas til Rus¬

land vil være tilstrækkeligt, at der under Rubrikken: „Sær¬
lige Kendetegn for Pasindehaveren“ anføres vedkommende
Persons Alder.

Bekendtgørelse om Stadfæstelse af den paa 24. Febr.

Postkongressen i Wien den 4. Juli 1891 vedtagne Nr. 17.

Kouvention angaaende Verdenspostforeningen. (Inden¬
rigsministeriet.)
Under 16. November f. A. har det behagt Hans Maj¬

estæt Kongen allernaadigst at stadfæste følgende af en Del af
de paa Postkongressen i Wien repræsenterede Staters befuld¬
mægtigede den 4. Juli 1891 vedtagne Konvention angaaende

Verdenspostforeningen.

Konvention angaaende Verdenspostforeningen,
afsluttet imellem

Tyskland og de Tyske Protektorat=Gebeter, De Forenede
Stater i Amerika, Den Argentinske Republik, Østerrig=Un¬
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24. Febr.garn, Belgien, Bolivia, Brasilien, Bulgarien, Chili, Repu¬

bliken Columbia, Kongostaten, Republiken Costa=Rica, Dan¬

mark og de Danske Kolonier, Den Dominikanske Republik,
Ægypten, Ecuador, Spanien og de Spanske Kolonier, Frank¬

rig og de Franske Kolonier, Storbritannien og forskellige
Engelske Kolonier, De Engelske Kolonier i Australien, Ca¬

nada, Britisk Indien, Grækenland, Guatemala, Republiken

Hajti, Kongeriget Hawaii, Republiken Honduras, Italien,

Japan, Republiken Liberia, Luxemburg, Mexiko, Montenegro,
Nicaragua, Norge, Paraguay, Nederlandene og de Neder¬

landske Kolonier, Peru, Persien, Portugal og de Portugisiske
Kolonier, Rumænien, Rusland, Salvador, Serbien, Konge¬

riget Siam, Den Sydafrikanske Republik, Sverige, Svejts,

Tunis, Tyrkiet, Uruguay samt de forenede Stater i Venezuela

Efterat undertegnede befuldmægtigede for Regeringerne
i de ovennævnte Lande i Henhold til Artikel 19 i den under

1. Juni 1878 i Paris afsluttede Konvention om Verdens¬

postforeningen have været samlede til en Kongres i Wien,

have de, efter fælles Overenskomst og under Forbehold af
Ratifikation, ændret foranstaaende Konvention saavelsom de i
Lissabon under 21de Marts 1885 vedtagne Tillægs=Bestem¬

melser til samme, saaledes som det fremgaar af nedenstaaende
Bestemmelser:

Artikel 1.

De Lande, imellem hvilke nærværende Konvention er

afsluttet, saavel som de Lande, der senere maatte tiltræde
samme, danne under Navn af Verdenspostforeningen

(Union postale universelle) eet Postomraade til gensidig
Udveksling af Postforsendelser imellem deres Posthuse.

Artikel 2

Bestemmelserne i denne Konvention omfatte Breve, Brev¬

kort — saavel enkelte som med betalt Svar —, Tryksager
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af enhver Art, Forretningspapirer samt Vareprøver og Møn= 24. Febr.
stre fra et af Landene i Foreningen til et andet af disse

Lande. De finde ligeledes Anvendelse paa Postudvekslingen
af de ovennævnte Genstande imellem Landene i Foreningen

og Lande udenfor Foreningen, saafremt denne Udveksling
finder Sted ved Benyttelse af Posttjenesten i mindst to af de
kontraherende Lande.

Artikel 3.

1. — Postbestyrelserne i Nabolande eller i Lande, der
ere i Stand til at korrespondere direkte med hinanden uden

at benytte en anden Bestyrelses Posttjeneste som Mellemled,

fastsætte efter fælles Overenskomst Vilkaarene for Befordringen
af deres respektive Poster over Grænsen eller fra den ene
Grænse til den anden

2. — Naar ingen anden Bestemmelse er truffen, be¬

tragtes som en anden Bestyrelses Posttjeneste den Søbefordring,
der finder Sted direkte imellem to Lande ved Hjælp af Paket¬

eller andre Skibe, der af et af Landene benyttes til Posttjeneste;
og saavel denne Befordring som den, der finder Sted imellem

to Posthuse i samme Land ved Benyttelse af et andet Lands
Sø= eller Landbefordringsmidler, ere underkastede Bestem¬
melserne i næste Artikel.

Artikel 4.

1. — Ret til Transit er hjemlet over hele Foreningens
Omraade.

2. — Som Følge heraf kunne de forskellige Lande i

Foreningen gennem et eller flere af Foreningslandene gen¬
sidig tilstille hinanden Postforsendelser, saavel i lukkede Post¬

sække som stykkevis, alt efter Samfærdselens Behov og Post¬
tjenesteus Tarv.

1892.
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3. — For Forsendelser, der enten stykkevis, eller i luk¬

kede Postsække, udveksles imellem to af Landene i Foreningen
ved Benyttelse af et eller flere andre Foreningslandes Post¬

væsen, erlægges til ethvert af de Lande, over hvilke Udveks¬
lingen finder Sted, eller hvis Postvæsen deltager i Befor¬

dringen, følgende Transitafgifter, nemlig:
1) For Befordring til Lands 2 Franes pr. Kilogram

for Breve eller Brevkort og 25 Centimer pr. Kilogram
for andre Forsendelser.

2) For Befordring til Søs 15 Franes pr. Kilogram
for Breve eller Brevkort og 1 Frane pr. Kilogram for

andre Forsendelser.
4. — Det er dog forudsat:

1) At overalt, hvor Transiten allerede for Tiden finder

Sted gratis eller under gunstigere Vilkaar, vedbliver
dette Forhold nforandret, dog med Undtagelse af det i

Stykket 3 nedenfor omhandlede Tilfælde;
2) At overalt, hvor Godtgørelsen for Søbefordring

for Tiden er fastsat til 5 Franes pr. Kilogram for
Breve eller Brevkort og til 50 Centimer pr. Kilogram
for andre Genstande, skal denne Godtgørelse bibeholdes¬

3) Atenhver Søbefordring paa en Strækning af højst 300
Sømil er fri for Afgift, saafremt vedkommende Bestyrelse

allerede for de paa denne Strækning befordrede Postsækkes
eller Forsendelsers Vedkommende har Ret til den for Land¬
transit fastsatte Godtgørelse; i modsat Fald betales for

samme 2 Franes pr. Kilogram for Breve eller Brevkort

og 25 Centimer pr. Kilogram for andre Forsendelser;

4) At, naar Søtransporten besørges af to eller flere
Bestyrelser, kunne Afgifterne for hele Strækningen ikke
overstige 15 Franes pr. Kilogram for Breve eller Brevkort

og 1 Frane pr. Kilogram for andre Forsendelser, hvilke

Afgifter da fordeles pro rata imellem bemeldtePost¬

bestyrelser i Forhold til de tilbagelagte Strækninger,

uden
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at herimod stridende Overenskomster imellem de paa= 24. Febr.
gældende Parter derved præjudiceres:

5) At de i nærværende Artikel opregnede Godtgørelser
hverken finde Anvendelse paa Befordringer, der udføres

ved et Postvæsen, hvis Bestyrelse ikke hører med til For¬

eningen, eller paa Befordringer inden for Foreningen,
der finde Sted ved ekstraordinære Befordringslejligheder,

som i særligt Øjemed ere oprettede eller vedligeholdte

af en Bestyrelse enten til Fordel for eller paa Begæring
af en eller flere andre Bestyrelser. Vllkaarene for disse

to Slags Befordringer fastsættes ved gensidig Overens¬
komst imellem de paagældende Bestyrelser.
5. —

Transitomkostningerne afholdes af Postbestyrelserne

i Afgangslandet.
6. — Generalafregningen over disse Udgifter finder
Sted paa Grundlag af Opgørelser, der foretages hvert tredje
Aar i et Tidsrum af 28 Dage, som nærmere fastsættes i
det i nedenstaaende Artikel 20 omhandlede Ekspeditionsreg¬
lement.
7.

—

Fritagne for enhver Godtgørelse for Land= eller

Søbefordring ere Postbestyreljernes indbyrdes Brevveksling,

Svarbrevkort, som tilbagesendes til Afgangslandet, omspede¬
rede eller fejlspederede Forsendelser, uanbringelige Forsendelser,

Modtagelsesbeviser, Postanvisninger og alle andre til Post¬
tjenesten hørende Dokumenter.

Artikel 5.

1. — Portoen for Postforsendelsernes Befordring over

hele Foreningens Omraade, deri indbefattet Aflevering paa
Adressaternes Bopæl i de Foreningslande, hvor Omdeling
er eller bliver indført, er fastsat saaledes:
af 15 Grammer
1) Breve: for hver Vægtprogression
eller derunder 25 Centimer pr. Brev, naar Brevene ere

frigjorte; i modsat Fald det dobbelte;
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2) Brevkort: 10 Centimer for hvert enkelt Brevkort
eller for enhver af de to Dele, hvoraf Brevkort med

betalt Svar bestaa.

Ufrankerede Brevkort ere underkastede samme Porto
som ufrankerede Breve.

3) Tryksager af enhver Art, Forretningspapirer samt
Vareprøver og Mønstre: for hver Bægtprogression af
50 Grammer eller derunder 5 Centimer for hver særlig

adresseret Genstand eller Pakke, saafremt denne ikke inde¬

holder noget Brev eller nogen haandskreven Bemærkning,
der har Karakter af en formelig og personlig Korrespon¬

dance, og saafremt den er saaledes behandlet, at en
Undersøgelse let kan finde Sted.

For Forretningspapirer kan Portoen ikke være under
25 Centimer pr. Forsendelse, og for Vareprøver og

Mønstre ikke under 10 Centimer pr. Forsendelse.
2. — Foruden de i den foregaaende Paragraf faftsatte

Porto=Beløb kan der endvidere opkræves:

1) For enhver Forsendelse, der er undergiven en Sø¬

befordrings=Godtgørelse af 15 Franes pr. Kilogram for
Breve eller Brevkort og af 1 Frane pr. Kilogram for

andre Genstande, i alle de Forbindelser, paa hvilke disse

Godtgørelser finde Anvendelse, en Tillægsporto, der ikke
maa overstige 25 Centimer pr. Enkeltsats for Breve, 5
Centimer pr. Brevkort og 5 Centimer pr. 50 Grammer
eller derunder for andre Genstande;

2) For enhver Forsendelse, der enten befordres ved et

Postvæsen, hvis Bestyrelse ikke hører med til Foreningen,
eller inden for Foreningen ved ekstraordinære Befor¬

dringsmidler, som foranledige særlige Udgifter, en Til¬

lægsporto i Forhold til disse Udgifter.
3. —For
Art

utilstrækkelig frigjorte Forsendelser af enhver

erlægges af Modtageren det dobbelte af det Beløb, der

mangler i den fuldstændige Frigørelse, dog saaledes at denne
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Porto ikke maa overstige den, som i Bestemmelseslandet op= 24. Febr.
kræves for ufrigjorte Forsendelser samme Sted fra af samme
Art og Vægt.
4. —Med

Undtagelse af Breve og Brevkort skulle For¬

sendelserne være i det mindste delvis frigjorte.
5. — Pakker med Vareprøver eller Mønstre maa ikke

indeholde nogen Forsendelse, der har Handelsværdi; de maa
ikke veje over 250 Grammer eller i Omfang maale mere

end 30 Centimeter i Længden, 20 Centimeter i Breden og 10
Centimeter i Højden eller, hvis de have Form af Ruller, 30
Centimeter i Længden og 15 Centimeter i Diameter. Dog ere

vedkommende Landes Postbestyrelser bemyndigede til efter

fælles Overenskomst at vedtage til deres gensidige Udveks¬
linger højere Grænser for Vægten og Omfanget end de oven¬
for fastsatte.
6. — Pakker

med Forretningspapirer eller Tryksager

maa ikke veje over 2 Kilogrammer eller paa nogen af deres
Flader maale mere end 45 Centimeter. Dog vil der med

Posten kunne befordres Pakker i Rulleform, naar deres Dia¬

meter ikke overstiger 1 Centimeter og Længden ikke 75 Cen¬
timeter.

Artikel. 6.

1. — De i Artikel 5 nævnte Genstande kunne forsendes
som anbefalede.

2. — For enhver anbefalet Forsendelse skal af Afsen¬
deren erlægges:

1) Den ordinære Porto for Forsendelsen efter dennes

Beskaffenhed;
2) Et Anbefalingsgebyr af højst 25 Centimer, deri

indbefattet Betaling for Levering af et Postbevis til Af¬
senderen.

3. — Afsenderen af en anbefalet Forsendelse kan erholde

1892.
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24. Febr. et Modtagelsesbevis sor samme, naar han forud erlægger et
Gebyr af højst 25 Centimer.

Artikel 7.
1. —Anbefalede

Forsendelser kunne belastes med Post¬

opkrævninger indtil et Beløb af 500 Franes i Forbindelserne
imellem de Lande, hvis Postbestyrelser blive enige om at ind¬

føre denne Udveksling. Disse Forsendelser behandles og taks¬
eres som anbefalede Forsendelser.
2. —Det

af Adressaten indbetalte Beløb skal tilstilles

Afsenderen igennem en Postanvisning efter Fradrag af Por¬

toen for almindelige Postanvisninger og et Indkasserings¬
gebyr af 10 Centimer.

Artikel 8.

1. — Saafremt en anbefalet Forsendelse gaar tabt og

dette ikke skyldes nafvendelige Naturbegivenheder eller deslige

(vis major), har Afsenderen eller, paa dennes Begæring,

Adressaten Ret til en Skadeserstatning af 50 Franes.

2. — Forpligtelsen til at udbetale Skadeserstatningen
paahviler den Bestyrelse, hvorunder det afsendende Posthus

hører. Der er forbeholdt denne Postbestyrelse Regres mod
den ansvarhavende Bestyrelse, det vil sige imod den Bestyrelse,

paa hvis Omraade eller i hvis Posttjeneste Tabet har fundet
Sted.

3. — Indtil det modsatte bliver bevist, paahviler An¬

svaret det Postvæsen, som, efter at have modtaget Forsendelsen

uden Bemærkning, hverken kan godtgøre dens Aflevering til
Adressaten eller eventuelt dens rigtige Afgivelse til det næste
Postvæsen. For poste restante Forsendelsers Vedkommende

ophører Ansvaret, naar de ere blevne udleverede til en Per¬
son, som i Henhold til de i Bestemmelseslandet gældende

Regler har godtgjort, at hans Navn og Stilling stemme

overens med Angivelserne i Udskriften.
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Skadeserstatningens Udredelse ved det jafsendende 24. Febr.

Postvæsen skal finde Sted snarest muligt og senest inden et

Aar, at regne fra den Dag, da Reklamationen derom er sket.
Det ansvarhavende Postvæsen er forpligtet til uopholdelig at
godtgøre det afsendende Postvæsen Beløbet af den Erstatning,

dette har udbetalt. Saafremt det ansvarhavende Postvæsen
har givet det afsendende Postvæsen Meddelelse om ikke at

effektuere Udbetalingen, skal det godtgøre sidstuævnte Postvæsen
de Omkostninger, der maatte være foranledigede ved, at Ud¬

betalingen ikke har fundet Sted.
5. — Man er kommen overens om, at Forlangender
om Erstatning kun kunne fremsættes i Løbet af et Aar, at

regne fra den anbefalede Forsendelses Indlevering til Post¬
væsenet; naar denne Tidsfrist er udløben, har Reklamanten
ingen Ret til Skadeserstatning.

6. — Dersom Tabet har fundet Sted under Befordringen,
uden at det er muligt at paavise, paa hvilket Lands Omraade

det er sket, fordeles Skadeserstatningen ligelig imellem de
paagældende Lande.
7. —

1892.

Postbestyrelsernes Ansvar med Hensyn til anbe¬

falede Forsendelser ophører, saasnart de rette vedkommende
have kvitteret for dem og modtaget dem.

Artikel 9.

1. — Afsenderen af en Brevforsendelse kan forlange den
tilbage eller lade Forandringer foretage i dens Adressering,
saa længe som Forsendelsens Udlevering til Adressaten endnu
ikke har fundet Sted.

2. — Begæringer desangaaende befordres pr. Post eller
pr. Telegraf paa Afsenderens Bekostning, der i den Anled¬

ning har at erlægge:

1) For enhver pr. Post befordret Begæring: Taksten
for et anbefalet Enkeltbrev:
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2) For enhver pr. Telegraf befordret Begæring: Tele¬

gramtakst efter den almindelige Tarif.
3. — Bestemmelserne i nærværende Artikel ere ikke

bindende for de Lande, ifølge hvis Lovgivning Afsenderen
ikke har Raadighed over en Forsendelse, saa længe den endnu
er i Postvæsenets Værge.

Artikel 10.

De Foreningslande, der ikke have Francen til Mønt¬
enhed, ansætte Portoen til de Beløb, der i hvert Lands Mønt

svare til de i ovenstaaende Artikler 5 og 6 bestemte Satjer.
Disse Lande have Ret til at afrunde Brøker i Overensstem¬
melse med den Tabel, der findes i det i nærværende Kon¬
*

ventions Artikel 20 omtalte Ekspeditionsreglement.

Artikel 11.

1. — Frigørelse af Forsendelser af enhver Art kan kun

finde Sted ved Anvendelse af de i Afsendelseslandet til Pri¬

vatkorrespondance udfærdigede Postfrimærker. Som lovlig
frigjorte betragtes dog ligeledes Svar=Brevkort, der ere for¬
synede med det Lands Frimærker, som har udfærdiget Kortene.

2. — Tjenesteforsendelser, som i Postanliggender ud¬
veksles imellem Postbestyrelserne, ere ene undtagne fra denne

Forpligtelse og befordres portofrit.
3. —Forsendelser

som i rum Sø nedlægges i Brev¬

kassen paa et Paketskib eller overgives til Skibsførere, kunne
frigøres med Postfrimærker udstedte i det Land, som Skibet

tilhører, eller i hvis Tjeneste det farer, og efter samme Lands
Takster. Saafremt Nedlæggelsen eller Afgivelsen om Bord
finder Sted under Opholdet paa et af Fartens Endepunkter

eller paa et af de mellemliggende Anløbssteder, er Frigjørelsen
kun gyldig, for saa vidt den har fundet Sted med det Lands

Postfrimærker, i hvis Farvande Skibet befinder sig, og efter
samme Lands Takster.
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Artikel 12.

24. Febr.

1. — Ethvert Land beholder udelt de Beløb som det
har oppebaaret i Henhold til ovenstaaende Artikler 5, 6, 7,
10 og 11 med Undtagelse af Godtgørelsen for de i Artikel 7

Paragraf 2 omtalte Anvisninger.

2. — Som Følge heraf finder der ikke i den Anled¬

ning nogen Afregning Sted imellem de forskellige Besty¬
relser i Foreningen, med Undtagelse af den i nærværende
Artikel § 1 omtalte Godtgørelse.

3. — Breve og andre Postforsendelser kunne hverken i
Afsendelses= eller Bestemmelseslandet belastes med nogen an¬

den Afgift eller noget andet Postgebyr for Afsenderen eller
Adressaten end de i de ovennævnte Artikler omhandlede.

Artikel 13.

1. — Brevforsendelser af enhver Art kunne i de For¬

eningslande, som indvillige i at paatage sig denne Besørgel¬
sesmaade i deres indbyrdes Forbindelse, paa Afsenderens Be¬

gæring afleveres paa vedkommendes Bopæl af et særligt Bud
umiddelbart efter Ankomsten

2. — Disse Forjendelser, som benævnes „Ekspresfor¬

sendelser“ ere underkastede en særlig Takst for Afleveringen
paa vedkommendes Bopæl; denne Takst er fastsat til 30

Centimer og skal forudbetales med det fulde Beløb af Af¬

senderen som Tillæg til den ordinære Porto. Beløbet til¬
falder Afsendelseslandet.

3. — Naar Forsendelsen er bestemt til et Sted, hvor

der ikke findes noget Posthus, kan Bestemmelsesstedets Post¬

bestyrelse opkræve en Tillægsporto, som ikke maa overstige
den for Ekspresbesørgelse i dens indre Posttjeneste fastsatte

Betaling, efter Fradrag af det af Afsenderen betalte Gebyr
eller dettes tilsvarende Beløb i det Lands Mønt, som oppe¬
bærer denne Tillægsporto.
4. — Ekspresforsendelser, som ikke maatte være forud
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24. Febr. frigjorte med det fulde Beløb af de Takster, der
skulle for¬

udbetales, besørges omdelte paa ordinær Maade.

Artikel 14.

1. — For Omspedition af Postforsendelser indenfor For¬
eningen opkræves ingen Tillægsporto.

2. — For uanbringelige Forsendelsers Vedkommende
afkortes der ikke de mellemliggende Postbestyrelser de dem
for den forudgaaende Befordring af disse Forsendelser til¬
kommende Transitgebyrer.

3. — For ufrigjorte Breve og Brevkort saa vel som for

utilstrækkelig frigjorte Forsendelser af enhver Art, som vende
tilbage til Afsendelseslandet som Følge af Omspedition, eller

fordi de ikke have kunnet anbringes, betales af Adressaterne
eller Afsenderne samme Porto som for Forsendelser af samme
Art, der afgaa direkte fra det første Bestemmelsesland til

Afsendelseslandet.

Artikel 15.

1. — Ved Benyttelse af andre Landes Land= eller Sø¬
befordringsmidler kunne lukkede Postsække udveksles imellem

et af de kontraherende Landes Posthuse og Cheferne for samme
Lands i Udlandet stationerede Sødivisioner eller Krigsskibe.

2. — Forsendelser af enhver Art, der indeholdes i disse

Postsække, skulde udelukkende være adresserede til eller af¬
sendte fra Officerer og Mandskab paa de Skibe, til eller fra
hvilke Sækkene sendes; deres Takster og Forjendelsesvilkaar

fastsættes af Postbestyrelsen i det Land, hvortil Skibene høre,
i Henhold til dette Lands indre reglementariske Bestemmelser.
3. — I Mangel af anden Overenskomst imellem de

paagældende Postbestyrelser erlægger det Postvæsen, som har

afsendt de heromhandlede Postsække, eller til hvem de have
været sendte, til de mellemliggende Postvæsener Transitgodt¬

gørelser, som beregues i Henhold til Bestemmelserne i Artikel 4.
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Artikel 16.
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1. — Udelukkede fra Befordring ere:
a)Forretningspapirer,

Vareprøver og Mønstre og Tryk¬

sager, der ikke ere i det mindste delvis frigjorte, eller

som ikke ere saaledes beskafne, at en Undersøgelse af
deres Indhold let kan finde Sted;
b) Forsendelser af samme Natur, fom overskride de i

Artikel 5 fastsatte Grænser for Vægten og Omfanget;
c) Vareprøver og Mønstre, som have Handelsværdi.

2. — Naar de i den foregaaende Paragraf omtalte
Forsendelser forekomme, skulle de tilbagejendes til Afgangs¬

stedet og, om muligt, tilbagegives til Afjenderen.
3. — Det er forbudt:

1) at befordre med Posten:
a) Vareprøver og Mønstre og andre Genstande, som

ere af en saadan Beskaffenhed, at de enten kunne frem¬

byde Fare for Postbetjentene eller makulere eller be¬
skadige Forsendelserne;

b)eksploderende og brandfarlige Sager saa vel som Gen¬

stande, hvis Befordring er forbunden med Fare; le¬
vende eller døde Dyr og Insekter, med de i Ekspedi¬

tionsreglemientet anførte Undtagelser.

2) at indlægge i almindelige eller anbefalede Forsendelser,
derindleveres

til Befordring med Posten:

a) gangbare Møntstykker;

b) toldpligtige Sager:
c) Genstande af Guld eller Sølv, Ædelstene, Inveler
eller andre Pretiosa, dog kun for saa vidt deres Ind¬

læggelse eller Forsendelse maatte være forbudt ifølge
Lovgivningen i de paagældende Lande.

4. — Genstande, der rammes af de i ovenstaaende Para¬

graf 3 nævnte Forbud, og som med Urette maatte være blevne

afsendte, skulle tilbagesendes til Afgangsstedet medmindre

Postbestyrelsen i Bestemmelseslandet ved sin Lovgivning eller
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til at behandle disse paa anden Maade.
5. — Forøvrigt er der forbeholdt Regeringen i hvert

Land i Foreningen Ret til at undlade at befordre eller om¬
dele paa sit Omraade dels saadanne af de Genstande, hvor¬
for der er fastsat en nedsat Porto, med Hensyn til hvilke

der ikke er sket de Love, Forordninger eller Bestemmelser

Fyldest, som fastsætte Betingelserne for deres Offentliggørelse
eller Udbredelse i Landet, dels Forsendelser af enhver Art,

paa hvilke der bemærkes Paaskrifter, Tegninger osv., som

ere forbudte ved bemeldte Lands Love eller reglementariske
Bestemmelser.

Artikel 17.

1. — De Lande i Foreningen, som have Forbindelse
med Lande udenfor Foreningen, tilstede alle de andre Lande

i Foreningen Adgang til at benytte disse Forbindelser til
Udveksling af Postforsendelser med Landene udenfor For¬
eningen.
2. — Postforsendelser, der udveksles stykkevis imellem

et Land i Foreningen og et Land udenfor denne ved Be¬
nyttelsen af et andet Foreningsland som Mellemled, behand¬
les, hvad Befordringen udenfor Foreningens Grænser angaar,

i Henhold til de særlige Konventioner, Overenskomster eller
Bestemmelser, hvorved Postforholdene imellem sidstnævnte
Land og Ikke=Foreningslandet ere ordnede.
3. — Med Hensyn til Transitafgifterne indenfor For¬

eningen stilles Forsendelser fra eller til et fremmed Land

lige med Forsendelser fra eller til det Foreningsland, som
har Forbindelserne med førstnævnte Land
4. — Med Hensyn til Transitafgifterne udenfor For¬

eningens Grænser bliver der for Forsendelser til et fremmed
Land at erlægge til det Foreningsland, som har Forbindel¬

Konvention ang. Verdenspostforeningen. 437 1892.

serne med Ikke=Foreningslandet, følgende Transitafgifter, 24. Febr.

nemlig:
2) For Befordring til Søs udenfor Foreningen 20

Franes pr. Kilogram for Breve eller Brevkort, og 1
Frane pr. Kilogram for andre Forsendelser;

b) For Befordring til Lands udenfor Foreningen de

eventnelle Afgifter pr. Kilogram, som opgives af det

Foreningsland, som har Forbindelserne med det frem¬
mede Land, der tjener som Mellemled
5. — Naar Søtransporten besørges af to eller flere
Lande,kunne Afgifterne for hele Strækningen til Søs,

indenfor og udenfor Foreningen, ikke overstige 20 Franes
pr. Kilogram for Breve eller Brevkort og 1 Franc pr. Kilo¬

gram for andre Forsendelser, hvilke Afgifter da fordeles pro
rata imellem bemeldte Lande i Forhold til de tilbagelagte

Strækninger, uden at herimod stridende Overenskomster
imellem de paagældende Parter derved præjndiceres

6. — De oven for nævnte Transitafgifter udenfor For¬

eningen afholdes af Postbestyrelsen i Afgangslandet. De
finde Anvendelse paa alle Forsendelser, hvad enten de be¬
fordres stykkevis eller i lukkede Postsække. Men saafremt

lukkede Postsække sendes fra et Foreningsland til et Ikke¬
Foreningsland, eller fra et Ikke=Foreningsland til et For¬

eningsland, skal en foreløbig Overenskomst angaaende Be¬
talingsmaaden for Transitafgifterne afsluttes imellem de paa¬
gældende Postbestyrelser.
7.

Generalafregningen over Transitafgifterne for de

imellem et Foreningsland og et fremmed Land ved et andet
Foreningslands Mellemkomst udvekslede Forsendelser finder

Sted paa Grundlag af Opgørelser, der foretages paa samme
Tid som de, der i Henhold til ovenstaaende Artikel 4 fore¬

tages til Fastsættelse af Transitafgifterne indenfor Foreningen.

8. — De Portobeløb, der i et Foreningsland opkræves
for Forsendelser til eller fra et Ikke=Foreningsland, som be¬
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fordres igennem et andet Foreningsland, kunne aldrig være
lavere end Foreningens Normaltakst. Disse Portobeløb til¬
falde udelt det Land, som oppebærer dem.

Artikel 18.

De høje kontraherende Parter forpligte sig til at træffe
eller foreslaa deres respektive Lovgivningsmagter de nødven¬

dige Foranstaltninger til Fastsættelse af Straf for svigagtig
Benyttelse af eftergjorte eller allerede benyttede Postfrimærker
til Frigørelse af Forsendelser. De forpligte sig ligeledes til
at træffe eller foreslaa deres respektive Lovgivningsmagter de

nødvendige Foranstaltninger til at forbyde og stanse Fabri¬
kation, Salg, Udbredelse eller Omdeling, i svigagtig Hensigt,
af saadanne Eftergørelser eller Efterligninger af de i Post¬

tjenesten benyttede Vignetter og Frimærker, at der derved
maatte kunne finde Forveksling Sted med de af Postbestyrel¬

sen i et af de kontraherende Lande udfærdigede Vignetter og
Frimærker.

Artikel 19.
Bejørgelsen af Breve og Æsker med angiven Værdi,

Postanvisninger, Postpakker, Post=Indkasseringer samt Reg¬

lerne for Identitetsbøger, Avisabonnementer osv. gøres til
Genstand for særlige Overenskomster imellem de forskellige

Lande eller Grupper af Lande i Foreningen.

Artikel 20.

1. — Postbestyrelserne i de forskellige Lande, hvoraf
Foreningen bestaar, ere berettigede til ved fælles Overens¬

komst at fastsætte i et Ekspeditionsreglement alle de nærmere

Forholdsregler, der anses for nødvendige.
2. — De forskellige Postbestyrelser kunne endvidere ind¬

byrdes træffe de fornødne Overenskomster med Hensyn til

Spørgsmaal, som ikke angaa Foreningen i dens Helhed,
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forudsat at disse Overenskomster ikke staa i Strid med nær= 24. Febr.
værende Konvention.

3. — Det er dog tilladt vedkommende Postbestyrelser
indbyrdes at komme overens om Vedtagelsen af nedsat Porto

indenfor en Rayon af 30 Kilometer.
Artikel 21.

1. —Med Hensyn til alt, hvad der ikke findes omtalt i

de i nærværende Konvention indeholdte Bestemmelser, med¬

fører Konventionen ingen Forandring i hvert enkelt Lands
Lovgivning

2. — Den indskrænker ikke de kontraherende Parters
Ret til at vedligeholde eller afslutte Overenskomster samt

vedligeholde og oprette snævrere Foreninger til forbedret
Udvikling af de gensidige Postforhold.
Artikel 22.

I. — Under Navn af Verdenspostforeningens inter¬
nationale Bureau (Bureau international de I'Union postale

universelle) vedbliver der at bestaa et Centralkontor, som

er underlagt den svejtsiske Postbestyrelses Overopsyn; Om¬

kostningerne ved samme afholdes af samtlige Postbestyrelser
i Foreningen.
2. — Dette Bureaus Hverv er, som hidtil, at samle,

ordne, bekendtgøre og fordele alle saadanne Oplysninger,
som vedrøre den internationale Posttjeneste; paa Begæring
af vedkommende Parter at afgive Skøn angaaende Tvivls¬

spørgsmaal; at forberede Behandlingen af Begæringer om
Forandring i de af Kongressen vedtagne Bestemmelser; at

bekendtgøre de vedtagne Ændringer; og overhovedet at fore¬
tage de Undersøgelser og Arbejder, der maatte blive det

overdragne i Postforeningens Interesse.
Artikel 23.

1. — I Tilfældeaf Meningsulighed mellem to eller
Fjørtende Hæfte.

19
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flere af Foreningens Medlemmer angaaende Fortolkningen
af nærværende Konvention eller angaaende en Postbestyrelses

Ansvar, saafremt en anbefalet Forsendelse maatte være gaaet
tabt, afgøres Stridsspørgsmaalet ved en Voldgiftskendelse.

I denne Anledning udnævner enhver af de paagældende

Postbestyrelser et andet af Foreningens Medlemmer, som
ikke er direkte interesseret i Sagen.
2. — Voldgiftskendelsen afsiges efter simpel Stemme¬

flerhed.
3. — I Tilfælde af Stemmelighed vælge Voldgifts¬

mændene til Sagens Afgørelse en anden Postbestyrelse, som
ligeledes er uinteresseret i Stridsspørgsmaalet.
4. —

Bestemmelserne i nærværende Artikel finde lige¬

ledes Anvendelse paa alle de Overenskomster, der afsluttes i

Henhold til ovenstaaende Artikel 19.
Artikel 24.

1. — Der er aabnet de Lande, som ikke have deltaget

i nærværende Konvention, Adgang til paa Begjæring at
tiltræde den.

2. — Denne Tiltrædelse bliver ad diplomatisk Vej

kundgjort for Regeringen i Forbundsstaten Svejts og af
denne for alle Foreningslandene.

3. — Den medfører ubetinget Anerkendelse af alle de

Forpligtelser og Adgang til alle de Fordele, som omhandles
i nærværende Konvention.
4. — Regeringen

i Forbundsstaten Svejts afgør efter

fælles Overenskomst med vedkommende Lands Regering,
med hvor stort et Tilskud Postbestyrelsen i sidstnævnte Land

skal deltage i Udgifterne ved det internationale Burean og

eventuelt, hvilke Portobeløb der af bemeldte Postbestyrelse
skal opkræves i Henhold til ovenstaaende Artikel 10.
Artikel 25.

1. — Kongresser af befuldmægtigede fra de kontra¬

Konvention ang. Verdenspostforeningen.

441

1892.

herende Lande eller almindelige administrative Konferencer, 24. Febr.
alt efter Vigtigheden af de foreliggende Spørgsmaal, træde
sammen, naar Begæring derom er fremsat eller tiltraadt af
mindst to Tredjedele enten af Regeringerne eller af Post¬

bestyrelserne efter Omstændighederne.
2. — En Kongres skal dog finde Sted mindst hvert
femte Aar.

3 — Hvert Lano kan lade sig repræsentere saavel ved

en eller flere delegerede som ved et andet Lands delegerede.
Men man er kommen overens om, at et Lands delegeret

eller delegerede kun kunne overtage to Landes Repræsenta¬
tion, det Lands indbefattet, som de repræsentere

4. — Ved Forhandlingerne raader hvert Land kun over
een

Stemme.
5 —

Hver Kongres sastsætter, hvor den næste Kongres

skal træde sammen.

6. — For Konferencernes Vedkommende fastsætte Post¬
bestyrelserne Samlingsstederne paa Forslag af det inter¬
nationale Bureau.

Artikel 26.
1. — I

Mellemtiden fra den ene Samling til den

næste har enhver Postbestyrelse i et Foreningsland Ret til

igennem det internationale Bureau at tilstille de øvrige del¬
tagende Bestyrelser Forslag angaaende Foreningens An¬

liggender.
2. — Ethvert Forslag underkastes følgende Behandling:

En Frist af fem Maaneder stilles Postbestyrelsernei

Foreningen til at undersøge Forslagene og tilstille det inter¬
nationale Bureau deres eventuelle Bemærkninger, Ændrings¬
forslag eller Modforslag. Svarene samles ved det inter¬
nationale Bureaus Foranstaltning og meddeles Postbestyrel¬
serne med Opfordring til at udtale sig for eller imod. De
Bestyrelser, der ikke have afgivet deres Stemme inden en
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24. Febr. Frist af seks Maaneder, at regne fra Datum paa det inter¬

nationale Bureaus andet Cirkulære, der har bragt dem Med¬

delelse om de gjorte Bemærkninger, betragtes som afholdende
sig fra at stemme.

3. — For at Forslagene skulle blive gyldige, maa de
opnaa:

1) Enstemmighed, saafremt der er Spørgsmaal om Til¬

føjelse af nye Artikler eller om Forandring af Bestem¬
melserne i nærværende Artikel saavelsom i ovenstaaende
Artikler 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 15 og 18;

1) to Tredjedele af Stemmerne, saafremt der er Spørgs¬
maal om Forandring af andre af Konventionens Bestem¬

melser end de i Artiklerne 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13,
15, 18 og 26 indeholdte;

3) simpel absolut Stemmeflerhed, saafremt der er Spørgs¬

maal om Fortolkning af Konventionens Bestemmelser, med

Undtagelse af det Tilfælde af Meningsulighed, der findes
omtalt i ovenstaaende Artikel 23.
4. — De vedtagne Beslutninger stadfæstes i de to første

Tilfælde ved en diplomatisk Erklæring som det paahviler

Regeringen i Forbundsstaten Sveits at udfærdige og til¬
stille alle de kontraherende Landes Regeringer, og i det

tredje Tilfælde ved en simpel Meddelelse fra det inter¬
nationale Burean til samtlige Postbestyrelser i Foreningen.
5. — Ingen vedtagen Forandring eller Beslutning bliver
gyldig før neindst to Maaneder efter, at der er udgaaet Med¬
delelse om den.

Artikel 27.

Med Hensyn til Anvendelsen af ovenstaaende Artikler

22, 25 og 26 betragtes som udgjørende eet Land eller efter

Omstændighederne een Postbestyrelse:

1) Det brittisk=indiske Kejserdømme;
2) Canada;
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4) Samtlige danske Kolonier¬

5) Samtlige spanske Kolonier;
6) Samtlige franske Kolonier;

7) Samtlige nederlandske Kolonier;
8) Samtlige portugisiske Kolonier.

Artikel 28.

Nærværende Konvention skal træde i Kraft den 1. Juli
1892 og forbliver gældende paa ubestemt Tid; men enhver
af de kontraherende Parter har Ret til at træde ud af For¬

eningen, naar dens Regering et Aar forud har gjort An¬

meldelse derom til Regeringen i Forbundsstaten Svejts

Artikel 29.

1. — Fra den Dag at regne, da nærværende Konven¬
tion træder i Kraft, ophæves alle Bestemmelser i de mellem de

forskellige Lande eller Postbestyrelser tidligere afsluttede Trak¬
tater, Konventioner, Overenskomster eller deslige, for saa

vidt som bemeldte Bestemmelser ikke stemme med, hvad der

ir fastsat i nærværende Konvention, og uden at de ved oven¬

staaende Artikel 21 forbeholdte Rettigheder derved præju¬
diceres.

2. — Nærværende Konvention skal ratificeres, saa snart
ske kan. Ratifikationsdokumenterne skulle udveksles i Wien.
3. — Til Bekræftelse heraf have de befuldmægtigede
for de oven for anførte Lande underskrevet Konventionen i
Wien, den fjerde Juli Atten Hundrede og En og Halvfem¬
findstyve.

Slutningsprotokol.

I Begreb med at skride til Underskrivningen af de af

den almindelige Postkongres i Wien vedtagne Konventioner
ere undertegnede befuldmægtigede komne overens om følgende:
197
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Som Undtagelse fra den i Konventionens Artikel 6

indeholdte Bestemmelse, der fastsætter Anbefalingsgebyret til
høist 25 Centimer, er man kommen overens om, at de ikke¬
enropæiske Stater ere bemyndigede til som Maksimum ved¬

blivende at opkræve 50 Centimer, deri indbefattet Betalingen
for Udstedelsen af et Postbevis til Afsenderen.
II.

Som Undtagelse fra Bestemmelserne i Konventionens

Artikel 8 er man kommen overens om, at Bestyrelserne i de

ikke=europæiske Lande, hvis Lovgivning ikke for Tiden aner¬
kender Ansvarlighedsprincipet, fremdeles kunne udsætte An¬

vendelsen af dette Princip saa længe, indtil de have kunnet
erhverve den lovgivende Magts Bemyndigelse til at indføre
det. Indtil da have de øvrige Londe ikke nogen Forplig¬
telse til at udrede Skadeserstatning for Tab paa deres Post¬
omraade af anbefalede Forsendelser til eller fra bemeldte
Lande.
III.

Da Bolivia, Chili, Costa=Rica, den Dominikanske Re¬
publik, Ecuador, Haiti, Honduras og Nicaragua, som ere

Medlemmer af Postforeningen, ikke have ladet sig repræsen¬

tere paa Kongressen, staar Protokollen dem aaben til Til¬
trædelse af de Konventioner, som ere blevne vedtagne paa

samme, eller af en enkelt af disse Konventioner.

Protokollen staar ligeledes aaben for de brittiske Kolonier

i Australien, hvis delegerede paa Kongressen have erklæret,
at det er disse Landes Hensigt at indtræde i Verdenspost¬
foreningen fra den 1. Oktober 1891 at regne.

Den staar fremdeles aaben for den sydafrikanske Repu¬

blik, hvis delegerede paa Kongressen har udtalt, at det er
dette Lands Hensigt at tiltræde Verdenspostforeningen, med
Forbehold af senere at fastsætte Tiden for dets Indtræden i

bemeldte Forening.

Konvention ang. Verdenspostforeningen.

445

1892.

For at lette de andre Lande, som endnu ikke ere Med= 24. Febr.

lemmer af Verdenspostforeningen, deres Indtræden i denne,
staar Protokollen endelig ogsaa aaben for dem.

IV.

Protokollen staar aaben for de Lande, hvis Repræsen¬
tanter i Dag ikkun have undertegnet Hovedkonventionen eller
enkelte af de af Kongressen vedtagne Konventioner, saa at

det skal staa dem frit for at tiltræde de øvrige Dags Dato
undertegnede Konventioner eller en enkelt af disse.

V

De i ovenstaaende Artikel III omtalte Tiltrædelser skulle

af de respektive Regeringer kundgøres ad diplomatisk Vej for

den Kejserlig=Kongelige Østerrigsk=Ungarske Regering. Den
Tidsfrist, som er indrømmet dem til denne Kundgørelse, ud¬
løber den 1. Juni 1892.

VI.

Saafremt en eller flere af de Parter, som have deltaget

i de i Dag i Wien undertegnede Postkonventioner, ikke skulle

ratificere en eller anden af disse Konventioner, skal ved¬

kommende Konvention ikke desto mindre beholde sin Gyldig¬
hed for de Stater, som have ratificeret den.
Til Bekræftelse heraf have de nedennævnte befuldmæg¬

tigede optaget nærværende Slutningsprotokol, der skal have
samme Kraft og samme Gyldighed, som om dens Bestemmelser
vare indførte i selve Teksten af de Konventioner, hvortil den

henviser, og underskrevet den i et Eksemplar, der bliver ned¬
lagt i den østerrigske Regerings Arkiv og tilstilles enhver af
Parterne i Afskrift.

Wien, den Fjerde Juli Atten Hundrede og En og Halv¬
femsindstyve.
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Bekendtgørelse om Stadfæstelse af den paa Post¬

N. 18. kongressen i Wien den 4. Juli 1891 vedtagne Over¬

enskomst om Udveksling af Breve og Æsker med
angiven Værdi. (Indenrigsministeriet).
Under 16. November f. A. har det behaget Hans Maje¬

stæt Kongen allernaadigst at stadfæste følgende af en Del af
de paa Postkongressen i Wien repræsenterede Staters befuld¬

mægtigede den 4. Juli 1891 vedtagne Overenskomst om

Udveksling af Breve og Æsker med angiven Værdi:
Overenskomst om Udveksling af Breve og Æsker
med angiven Værdi,

afsluttet imellem

Tyskland, Den Argentinske Republik, Østerrig=Ungarn. Bel¬
gien, Brasilien, Bulgarien, Republiken Costa=Rica, Danmark
og de Danske Kolonier, Ægypten, Spanien, Frankrig og de
Franske Kolonier, Italien, Republiken Liberia, Luxemburg,

Norge, Nederlandene, Portugal og de Portugisiske Kolonier,
Rumænien, Rusland, Salvador, Serbien, Sverige, Svejts,
Tunis og Tyrkiet.
I Henhold til Artikel 19 i Hovedkonventionen have

undertegnede befuldmægtigede for Regeringerne i de oven¬
nævnte Lande efter fælles Overenskomst og under Forbehold
af Ratifikation vedtaget følgende Overenskomst:
Artikel 1.

l. — Der kan fra et af ovennævnte Lande til et andet

af disse forsendes Breve, indeholdende angivne Værdipapirer,

og Æsker, indeholdende angivne Juveler og Pretiosa, med

Forsikring af de angivne Værdier.
Deltagelsen i Udvekslingen af Æsker med Værdiangi¬

velse indskrænkes til dem af de kontraherende Lande, hvis
Postbestyrelser ere blevne enige om at indføre denne Udveks¬

ling i deres indbyrdes Forbindelser.
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2. — Maksimalvægten for Æskerne er fastsat til 1 24. Febr.
Kilogram pr. Forsendelse.
3. — Hvert enkelt Postvæsen har Ret til for sit Ved¬
kommende for Værdiangivelsen at fastsætte et Maksimum,

som i intet Tilfælde maa være under 10,000 Francs pr.

Forsendelse, og man er kommen overens om, at de forskel¬
lige Postbestyrelser, som deltage i Befordringen, ikke ere
bundne ud over det Maksimum, som de hver for sig have
fastsat.
4. — Paa

Breve og Æsker med Værdiangivelse kan

der tages Postopkrævning indtil et Beløb af 500 Franes
efter de i Hovedkonventionens Artikel 7 nærmere fastsatte

Regler.

Artikel 2.

1. — Ret til Transit er hjemlet over ethvert af de
tiltrædende Landes Omraade, og Omfanget af det Ansvar,
der paahviler de i denne Befordring deltagende Postvæsener,
findes fastsat i nedenstaaende Artikel 11.

Det samme gælder om den Søbefordring, der udføres
eller garanteres af Postvæsenet i de tiltrædende Lande, saa¬
fremt vedkommende Postvæsen er i Stand til at overtage

Ansvaret for Værdisager om Bord paa de Paket= eller andre
Skibe, som det benytter
2. — Naar

ikke anden Overenskomst er truffen imellem

Afgangs= og Bestemmelses=Postvæsenet, sker Befordringen af
Forsendelser med angiven Værdi, der udveksles mellem Ikke¬

Nabolande, stykkevis og ad de Router, der benyttes til

Befordring af almindelige Brevforsendelser.
3. —Med

Hensyn til Udvekslingen af Breve og Æsker

med angiven Værdi imellem to Lande, der til deres ordinære
indbyrdes Postforbindelse benytte et eller flere, i nærværende
Overenskomst ikke deltagende Lande som Mellemled eller

Søbefordringsmidler, for hvilke der ikke er fastsat nogen
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24. Febr. Erstatningspligt, kan der imellem Postbestyrelserne i Afsen¬

delses= og Bestemmelseslandet aftales særlige Foranstaltninger,

saasom Anvendelse af længere Ruter, Befordring i lukkede
Postsække osv.

Artikel 3.

1. — De i Hovedkonventionens Artikel 4 omhandlede

Transitomkostninger erlægges af Postvæsenet i Afsendelses¬
landet til de Postvæsener, som deltage i aaben eller lukket

Transitbefordring af Breve med angiven Værdi.

2. — For Æsker med angiven Værdi erlægges af Post¬

væsenet i Afsendelseslandet en Porto af 50 Centimer pr.
Forsendelse til Postbestyrelsen i Bestemmelseslandet og even¬
tuelt til enhver af de Bestyrelser, som deltage i Landtransiten.

Desuden har Postvæsenet i Afsendelseslandet eventuelt at er¬
lægge en Porto af 1 Frane til enhver af de Bestyrelser, som

deltage i Søtransiten.

3. — Uafhængigt af disse Omkostninger og Portobeløb
erlægger Postbestyrelsen i Afsendelseslandet til Postbestyrelsen
i Bestemmelseslandet og eventuelt til enhver af de Bestyrel¬

ser, som deltage i Landtransiten med overtagen Erstatnings¬
pligt, et Forsikringsgebyr af 5 Centimer for hvert angivet
Beløb af 300 Franes eller Del deraf.

4. — Endvidere erlægges der, saafremt der er Sø¬

befordring; med den samme overtagne Erstatningspligt, af
Postbestyrelsen i Afsendelseslandet til ethvert af de i denne
Befordring deltagende Postvæsener et Søforsikringsgebyr af
10 Centimer for hvert angivet Beløb af 300 Franes eller
Del deraf.

Artikel 4.

1. — Portoen for Breve og Æsker med angiven Værdi

skal erlægges fornd og bestaar:
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1) for Brevene, af den Porto og det Gebyr, der ere 24 Febr.

fastsatte for et anbefalet Brev af samme Vægt og til

samme Bestemmelsessted, hvilke Porto= og Gebyrbeløb

udelt tilfalde det afsendende Postvæsen; for Æskerne, af
en Porto af 50 Centimer for hvert Land, der deltager
i Landtransiten, og eventuelt en Porto af 1 Franc for

hvert Land, der deltager i Søtransiten;

2) for Brevene og Æskerne, af et Forsikringsgebyr,
der beregnes for hvert angivet Beløb af 300 Francs

eller Del deraf, med 10 Centimer for Nabolande eller
Lande, som staa i direkte Søpostforbindelse med hinanden,

og med 25 Centimer for andre Lande, i begge Tilfælde
eventuelt med Tillæg af det i sidste Stykke af ovenstaa¬

ende Artikel 3 omhandlede Søforsikringsgebyr.
Som Overgangsforanstaltning er der imidlertid til¬
staaet enhver af de kontraherende Parter Ret til, af

Hensyn til dens Mønt= eller andre Forhold, at opkræve
et andet Gebyr end det oven for angivne, dog saaledes,
at dette Gebyr ikke maa overstige 1 pCt. af det an¬

givne Beløb.

2. — Afsenderen af en Forsendelse med angiven Værdi
erholder ved Indleveringen uden Betaling et summarisk Post¬
bevis for sin Forsendelse
3. — Man

er udtrykkelig kommen overens om, at

Breve og Æsker med angiven Værdi, med Undtagelse af det
i nedenstaaende Artikel 9 Paragraf 2 omtalte Tilfælde af

Eftersendelse, ikke kunne belastes med nogen anden Postafgift
for Modtageren end eventuelt for Aflevering paa dennes
Bopæl.

Artikel 5.

Breve med angiven Værdi, der udveksles imellem Post¬

bestyrelserne indbyrdes, befordres uden Erlæggelse af Porto

1892.
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24. Febr. eller Forsikringsgebyr i Overensstemmelse med den i Hoved¬
konventionens Artikel 11 Paragraf 2 givne Bestemmelse.
Artikel 6.

1. — Afsenderen af en Forsendelse med angiven Værdi
kan paa de i Hovedkonventionens Artikel 6 for anbefalede
Forsendelsers Vedkommende fastsatte Betingelser erholde ud¬

leveret et Bevis for Forsendelsens Aflevering til Adressaten.
2. — Gebyret for Modtagelsesbeviserne tilfalder udelt
Postvæsenet i Afsendelseslandet.
Artikel 7.

1. — Paa de Betingelser og med de Forbehold, som

for almindelige og anbefalede Brevforsendelsers Vedkommende

ere fastsatte ved Hovedkonventionens Artikel 9, kan Afsenderen

af en Forsendelse med angiven Værdi, saa længe som For¬
sendelsens Udlevering til Adressaten endnu ikke har fundet

Sted, tage den tilbage eller foretage Forandringer i dens
Adressering for at afsende den paany enten til et Sted i det
oprindelige Bestemmelsesland eller til hvilket som helst af de
kontraherende Lande. Denne Ret er, hvad Forandringer i

Adresseringer angaar, indskrænket til Forsendelser, hvis Værdi¬
angivelse ikke overstiger 500 Francs.

2. — Paa de Betingelser og med de Forbehold, som
ere fastsatte ved bemeldte Konventions Artikel 13, kan Af¬

senderen fremdeles forlange Forsendelsen afleveret paa ved¬

kommendes Bopæl af et særligt Bud umiddelbart efter An¬
komsten.

Der er dog forbeholdt Postvæsenet paa Bestemmelses¬
stedet Ret til, naar saadant stemmer med dets egne indre
Anordninger, i Stedet for selve Forsendelsen at lade en An¬

meldelse om dens Ankomst aflevere pr. Ekspres.
Artikel 8.

1. — Enhver svigagtig Angivelse af en højere Værdi
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end den, der virkelig er indlagt i et Brev eller i en Æske, 24. Febr.
er forbudt.

I Tilfælde af saadan svigagtig Angivelse mister Afsen¬
deren al Ret til Erstatning, ganske afset fra den retslige For¬

følgning, som Afsendelseslandets Lovgivning maatte hjemle.
2. — Det er ligeledes forbudt i Æsker med angiven Værdi
at indlægge Breve eller Meddelelser, som kunne tjene i Stedet
for Brevveksling, gangbar Mønt, Banknoter eller hvilke som

helst Værdipapirer paa Jhændehaver, Obligationer og Gen¬

stande, som henhøre til Kategorien Forretningspapirer.
Genstande, som rammes af dette Forbud, ere udekukkede
fra Befordring.

Artikel 9.

1 —Naar et Brev eller en Æske med angiven Værdi

paa Grund af Adressatens Bopælsforandring eftersendes

indenfor Bestemmelseslandet, belastes Forsendelsen ikke med

nogen Tillægsporto.
2. — Finder der Eftersendelse Sted til et andet af de
kontraherende Lande end Bestemmelseslandet, blive de i Para¬

grafferne 3 og 4 i nærværende Overenskomsts Artikel 3 fast¬
satte Forsikringsgebyrer i Anledning af Eftersendelsen op¬

krævede hos Adressaten til Fordel for ethvert af de i den

nye Befordring deltagende Postvæsener. For Æsker med
angiven Værdi opkræves desuden den i ovenstaaende Artikel

3, Paragraf 2, fastsatte Porto.

3. — For Eftersendelse paa Grund af Fejlspedering,
eller fordi en Forsendelse ikke har kunnet anbringes, opkræves
ingen yderligere Postpenge af de korresponderende.

Artikel 10.

1. — Med Hensyn til alt, hvad der, for Udførselens

Vedkommende, angaar Godtgørelsen af Stemplingsudgifter

og, for Indførselens Vedkommende, Prøvestemplingen og Told¬
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24. Febr. behandlingen, ere Æsker med angiven Værdi underkastede

Afsendelses= eller Bestemmelseslandets Lovgivning.
2. — De Gebyrer til Statskassen og de Proberings¬

udgifter, som skulle erlægges ved Indførselen, opkræves hos

Adressaterne ved Omdelingen. Dersom en Æske med angiven

Værdi paa Grund af, at Modtageren har skiftet Opholdssted,
at Forsendelsen er bleven nægtet Modtagelse, eller af hvilken
som helst anden Grund bliver omspederet til et andet Land,

som deltager i Udvekslingen, eller tilbagesendt til Afsendelses¬
landet, blive saadanne af de heromhandlede Udgifter, der ikke
kunne godtgøres ved den nye Udførsel, overførte fra Post¬
væsen til Postvæsen for at afkræves Adressaten eller Af¬
senderen.

Artikel 11.

1. — Naar et Brev eller en Æske med angiven Værdi
er gaaet tabt eller bleven røvet eller beskadiget, og dette ikke
skyldes nafvendelige Naturbegivenheder eller deslige (vis ma¬
jor), har Afsenderen eller paa dennes Begæring Adressaten
Ret til en Skadeserstatning svarende til det virkelige Beløb
af det, som er gaaet tabt eller er blevet røvet eller beskadiget,

medmindre Skaden er foraarsaget ved Fejl eller Forsømme¬

lighed fra Afsenderens Side eller er en Følge af Genstandens

Beskaffenhed, dog at Skadeserstatningen i intet Tilfælde kan
overstige den angivne Værdi.
De Lande, som ere villige til at overtage den Risiko,

der kan blive en Følge af vis major, ere berettigede til i
den Anledning at opkræve en Tillægsporto, der dog ikke maa
overskride det i nærværende Overenskomsts Artikel 4, § 1

sidste Stykke, fastsatte Maksimum

3 — Forpligtelsen til at udbetale Skadeserstatningen

paahviler den Bestyrelse, hvorunder det afsendende Posthus

hører. Der er forbeholdt denne Bestyrelse Regres imod den
ansvarhavende Bestyrelse, det vil sige imod den Bestyrelse,
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paa hvis Omraade eller i hvis Posttjeneste Tabet eller Rø= 24. Febr.
veriet har fundet Sted.

Saafremt det ansvarhavende Postvæsen skulde have til¬
meldt det afsendende Postvæsen, at Betalingen ikke maa effek¬

tueres, vil det have at godtgøre sidstnævnte Postvæsen de

Udgifter, der maatte være blevne en Følge af Ikke=Betalingen.
4. —Indtil

det modsatte bliver bevist, hviler Ansvaret

paa det Postvæsen, som, efter at have modtaget Forsendelsen
uden Bemærkning, hverken kan godtgøre dens Aflevering til

Adressaten eller eventuelt dens rigtige Afgivelse til det næste
Postvæsen.
5. —

Skadeserstatningens Udredelse ved det afsendende

Postvæsen skal finde Sted snarest muligt og senest inden et
Aar at regne fra den Dag, da Reklamationen derom er sket.

Det ansvarhavende Postvæsen er pligtigt til uopholdelig ved
Veksel eller Postanvisning at godtgøre det afsendende Post¬

væsen det af samme udredede Erstatningsbeløb.
6. — Man er kommen overens om, at Reklamation

kun tilstedes i Løbet af et Aar at regne fra det med Ind¬
holdsangivelse forsynede Brevs Indlevering til Postvæsenet
naar denne Tidsfrist er udløben, har Reklamanten ikke Ret

til nogen Skadeserstatning.
7. — Alle Ejermandens Rettigheder overføres paa den

Postbestyrelse, for hvis Regning Udbetaling af Erstatning har
fundet Sted for angivne Værdier, der ikke ere indgaaede til
Bestemmelsesstedet.

8. — Dersom Tabet, Røveriet eller Beskadigelsen har

fundet Sted under Befordringen imellem to Nabolandes Ud¬
vekslingskontorer, uden at det er muligt at paavise, paa hvilket
af de to Omraader det et sket, fordeles Skadeserstatningen

ligelig imellem begge de paagældende Bestyrelser

Det samme gælder i Tilfælde af Udveksling i lukkede

Poster, saafremt Tabet, Røveriet eller Beskadigelsen har fundet
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24. Febr

Sted paa et mellemliggende, ikke ansvarligt Postvæsens Om¬
raade eller i dets Posttjeneste.
9. —

Postbestyrelsernes Ansvar med Hensyn til de i

Forsendelser indeholdte angivne Værdier ophører, saa snart

de rette vedkommende have kvitteret for Forsendelserne.

Artikel 12.

1. — Der er forbeholdt hvert Land Ret til paa Forsen¬

delser med angiven Værdi til eller fra andre Lande at bringe

sine egne Love eller de i Landet gældende Anordninger til
Anvendelse, for saa vidt nærværende Overenskomst ikke strider
derimod.
2. —Bestemmelserne

i nærværende Overenskomst med¬

føre ingen Indskrænkning i de kontraherende Parters Ret til at

vedligeholde eller afslutte særlige Overenskomster samt ved¬

ligeholde og oprette snevrere Foreninger med det Formaal
yderligere at udvikle Besørgelsen af Breve og Æsker med
angiven Værdi.

Artikel 13.

Enhver af de kontraherende Bestyrelser kan i Tilfælde

af overordentlige Omstændigheder af den Beskaffenhed, at en

saadan Foranstaltning derved berettiges, midlertidig stanse
Besørgelsen af Forsendelser med angiven Værdi, saavel hvad

Afsendelsen som Modtagelsen angaar, og enten helt eller delvis,

imod at der nopholdelig, i fornødent Fald pr. Telegram,

gives den eller de vedkommende Bestyrelser Underretning
derom.

Artikel 14.

Der er aabnet de Lande i Foreningen, som ikke have

deltaget i nærværende Overenskomst, Adgang til at tiltræde
den paa Begæring og paa den Maade, der med Hensyn til
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Tiltrædelse til Verdenspostforeningen er foreskrevet i Hoved= 24 Febr.
konventionens Artikel 24.

Artikel 15.

Postbestyrelserne i de kontraherende Lande bestemme For¬

men for Breve og Æsker med angiven Værdi samt disses

Forsendelsesmaade og fastsætte alle de andre detaillerede eller

reglementariske Forholdsregler, der maatte være nødvendige
for at sikre Udførelsen af nærværende Overenskomst.

Artikel 16.

1. — I Mellemtiden mellem de i Hovedkonventionens

Artikel 25 omhandlede Samlinger har enhver Postbestyrelse
i et af de kontraherende Lande Ret til gennem det interna¬
tionale Bureau at tilstille de øvrige deltagende Bestyrelser

Forslag vedrørende Besørgelsen af Breve og Æsker med an¬
given Værdi.

2. — Ethvert Forslag er underkastet den i Hovedkon¬
ventionens Artikel 26 § 2 fastsatte Fremgangsmaade.

3. — For at Forslagene skulle blive gyldige, maa de
opnaa:

1) Enstemmighed, saafremt der er Spørgsmaal om Til¬

føjelsen af nye Artikler eller om Forandring af Be¬
1,
stemmelserne i nærværende Artikel og i Artiklerne

2, 3, 4, 5, 7, 11 og 16;

2) to Tredjedele af Stemmerne, saafremt der er Spørgs¬

maal om Forandring af andre af nærværende Over¬

enskomsts Bestemmelser end dem i Artiklerne 1, 2, 3.
4, 5, 7, 11 og 16;
3) simpel absolut Stemmeflerhed, saafremt der er Spørgs¬

maal om Fortolkning af Bestemmelserne i nærværende
Overenskomst, med Undtagelse af det i Hovedkonven¬
tionens Artikel 23 omtalte Tilfælde af Menings¬

ulighed.
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24. Febr.

4. — De vedtagne Beslutninger stadfæstes i de to første

Tilfælde ved en diplomatisk Erklæring og i det tredje Til¬
ved en administrativ Meddelelse paa den i Hovedkonventionens

Artikel 26 angivne Maade

5. — Ingen Forandring eller Beslutning bliver gyldig
før mindst to Maaneder, efter at der er udgaaet Meddelelse
om den.

Artikel 17

1. — Nærværende Overenskomst skal træde i Kraft den

1ste Juli 1892 og skal have samme Varighed som Hoved¬
konventionen, uden at den Ret, der er forbeholdt ethvert

Land til at fratræde Overenskomsten, naar Anmeldelse derom
er sket et Aar forud fra dens Regering til Regeringen i

Forbundsstaten Svejts, derved præjudiceres.
2. — Fra den Dag at regne, da nærværende Overens¬

komst træder i Kraft, ophæves alle de Bestemmelser, hvorom de

forskellige kontraherende Lande eller deres Postbestyrelser tid¬

ligere ere blevne enige, for saa vidt som de ikke stemme med,
hvad der er fastsat i nærværende Overenskomst, og uden at
Bestemmelserne i ovenstaaende Artikel 12 derved præjudiceres.
3.

Nærværende Overenskomst skal ratificeres, saa

snart ske kan. Ratisikationsdokumenterne skulle udveksles i
Wien.

Til Bekræftelse heraf have de befuldmægtigede for de

ovenfor anførte Lande underskrevet nærværende Overenskomst

i Wien, den fjerde Juli Atten Hundrede og En og Halv¬
femsindstyve.

Hvilket, efter at Ratifikationerne under 1ste December
f. A. ere blevne udvekslede i Wien, herved bringes til al¬

mindelig Kundskab.

24. Febr. Bekendtgørelse om Stadfæstelse af den paa Post¬

Nr. 19. kongresseu i Wien den 4de Juli 1891 vedtagne Over¬

Postkonvention (Postanvisninger).

457

1892.

enskomst om Udveksling af Postanvisninger. (Inden=24. Febr.
rigsministeriet).
Under 16. November f. A. har det behaget Hans Maje¬

stæt Kongen allernaadigst at stadfæste følgende af en Del af
de paa Postkongressen i Wien repræsenterede Staters befuld¬
mægtigede den 4de Juli 1891 vedtagne Overenskomst om

Udveksling af Postanvisninger:

Overenskomst om Udveksling af Postanvisninger,
afsluttet imellem

Tyskland, Den Argentinske Republik, Østerrig=Ungarn, Bel¬

gien, Brasilien, Bulgarien, Chili, Republiken Costa=Rica,
Danmark og de Danske Kolonier, Ægypten, Frankrig og de
Franske Kolonier, Italien, Japan, Republiken Liberia, Luxem¬
burg, Norge, Nederlandere og de Nederlandske Kolonier,

Portugal og de Portugisiske Kolonier, Rumænien, Salvador,
Kongeriget Siam, Sverige, Svejts, Tunis,
Tyrkiet og Uruguay.

I Henhold til Hovedkonventionens Artikel 19 have under¬
tegnede befuldmægtigede for de ovenfor nævnte Lande under

Forbehold af Ratifikation vedtaget følgende Overenskomst:

Artikel 1.

Udvekslingen af Pengeforsendelser gennem Postvæsenet
og ved Hjælp af Anvisninger imellem de kontraherende
Lande, hvis Postbestyrelser blive enige om at oprette en saa¬
dan Udveksling, ordnes ved Bestemmelserne i nærværende
Overenskomst.

Artikel 2

1. —Som almindelig Regel gælder, at Anvisningernes

Beløb skal indbetales af Afsenderne og udbetales til Adres¬

saterne i rede Penge; men enhver Bestyrelse har Ret til i
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saa Henseende at modtage og selv at anvende alle i Landet

lovlig gældende Papirpenge, imod evertuelt at toge Kurs¬
forskellen i Beregning.

2. — Ingen Anvisning maa lyde paa et større Beløb
end 500 effektive Franes eller et dertil svarende Beløb i

hvert Lands egen Mønt.

3. — I Mangel af anden Overenskomst imellem de

paagældende Postbestyrelser bliver Beløbet af enhver Anvis¬

ning angiven i det Lands Mønt, hvor Udbetalingen skal
finde Sted. I den Anledning fastsætter Postbestyrelsen i
Afsendelseslandet selv Omsætningsforholdet mellem sin egen

og Bestemmelseslandets Mønt.
Nævnte Postbestyrelse fastsætter ligeledes om fornødent
Indbetalingskursen, naar Afsendelses= og Bestemmelseslandet

have samme Møntenhed.
4. —Der

er forbeholdt ethvert af de kontraherende

Lande Ret til paa sit Omraade at erklære Ejendomsretten

til Postanvisninger fra et andet af disse Lande for trans¬
portabel ved Endossement.

Artikel 3.

1. — Den almindelige Porto, som skal erlægges af Af¬

senderen for enhver i Henhold til den foregaaende Artikel
befordret Pengeforsendelse, fastsættes i Metalværdi til 25 Cen¬
timer for hver 25 Franes eller Del deraf eller til det dertil
svarende Beløb i de kontraherende Landes respektive Mønt

med Tilladelse til i fornødent Fald at afrunde Brøkerne
Fritagne for al Porto ere Tjenesteanvisninger, som i

Postanliggender udveksles mellem Postbestyrelserne.
2. — Den Postbestyrelse, som har udstedt Postanvis¬

ninger, tilgodeskriver den Bestyrelse, som har udbetalt dem,
2 pCt. af Totalbeløbet af de udbetalte Anvisninger, Tje¬

nesteanvisningerne dog herfra undtagne.
3. Postanvisningerne saavel som de for disse Anvis¬
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ninger udstedte Kvitteringer og de til Afsenderne udleverede 24. Febr.
Postbeviser kunne ikke belastes med nogen som helst Afgift
eller Porto for vedkommende Afsendere eller Adressater ud¬

over en i Henhold til nærværende Artikels Paragraf 1
oppebaarne Porto, alene med Undtagelse af eventuelt Om¬

delingsgebyr.
4. —

Afsenderen af en Postanvisning kan faa udleveret

en Tilstaaelse for Anvisningens Udbetaling, naar han forud
erlægger et, udelukkende Postvæsenet i Afsendelseslandet til¬

faldende, fast Gebyr af samme Størrelse som det, der i dette

Land oppebæres for Modtagelsesbeviser for anbefalede Brev¬
forsendelser.
5. —

Paa de Betingelser og med de Forbehold, som i

Hovedkonventionens Artikel 9 ere fastsatte for almindelige
Brevforsendelsers Vedkommende, kan Afsenderen af en Postan¬

visning forlange den tilbage eller lade Forandringer foretage
i dens Adressering, saa længe som Anvisningens Udlevering
til Adressaten endnu ikke har fundet Sted.
6. —Ligeledes

kan Afsenderen paa de i bemeldte Kon¬

ventions Artikel 13 fastsatte Betingelser forlange Beløbene

afleverede paa vedkommendes Bopæl af et særligt Bud umid¬
delbart efter Anvisningernes Ankomst.
7. — Der er dog forbeholdt Postvæsenet paa Bestem¬
melsesstedet Ret til, naar saadant maatte være stemmende

med dets indre reglementariske Bestemmelser, i Stedet for
Beløbene at lade en Anmeldelse om Anvisningens Ankomst

eller selve Anvisningen besørge pr. Ekspres.

Artikel 4.

1.

Postanvisninger kunne udveksles ved Telegrafen

i Forbindelserne mellem de Lande, som ere forbundne med

hinanden ved en Statstelegraf, eller som indvilge i hertil at
benytte private Telegrafer; de benævnes i saa Fald Telegram¬
Postanvisninger.
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2. — Telegram=Postanvisninger kunne ligesom almin¬
delige Telegrammer og paa samme Betingelser som disse

gøres til Genstand for Behandling som Iltelegrammer, for

Forudbetaling af Svar, for Kollationering, for Modtagelses¬

bevis, for Befordring pr. Post eller Ekspresbesørgelse. Der
kan endvidere ved disse Anvisninger forlanges udfærdiget
Meddelelse om deres Udbetaling, til Forsendelse og Udleve¬
ringpr. Post.

3. — Afsenderen af en Telegram=Postanvisning har at
betale:

a) Den almindelige Porto for Postanvisninger og, saa¬
fremt der er forlangt Underretning om stedfunden

Udbetaling, det faste Gebyr herfor;
b) Taksten for Telegrammet.

4. — Telegram=Postanvisninger belastes ikke med andre
Omkostninger end de, som ere foreskrevue i nærværende Ar¬
tikel, eller som kunne oppebæres i Henhold til de internatio¬
nale Telegraf=Reglementer.

Artikel 5.

Paa Grund af Adressatens Bopælsforandring kunne

almindelige Postanvisninger omspederes fra et af de i Over¬

enskomsten deltagende Lande til et andet af disse Lande. Naar
det nye Bestemmelsesland har et andet Møntsystem end det

oprindelige Bestemmelsesland, udføres Anvisningsbeløbets
Reduktion til det førstnævnte Lands Mønt af det omspederende

Postkontor efter det Reduktionsforhold, der er vedtaget for
Anvisninger til dette Land fra det oprindelige Bestemmelses¬
land. Der opkræves ingen Tillægsporto for Omspeditionen
men det nye Bestemmelsesland oppebærer i hvert Fald den

Portoandel, som vilde være tilfalden det, hvis Anvisningen
oprindelig havde været adresseret til det, selv i det Tilfælde,
at den faktisk erlagte Porto som Følge af en særlig Over¬

enskomst imellem Afsendelseslandet og det oprindelige Be¬
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stemmelsesland, skulde være lavere end den i nærværende 24. Febr.
Overenskomst Artikel 3 fastsatte.

Artikel 6.

1. — Postbestyrelserne i de kontraherende Lande affatte
til de i nedennævnte Reglement fastsatte Tider Afregninger,

i hvilke alle de af den paagældende Bestyrelses Kontorer ud¬
betalte Beløb optages; og disse Afregninger blive da, saafremt

ingen anden Overenskomst er truffen, efter at være blevne

undersøgte og vedtagne, salderede til den i bemeldte Reglement
fastsatte Tid i det tilgodehavende Lands Mønt i Guld af den

Bestyrelse, som findes i Gæld til en anden.
2. — I dette Øjemed bliver, naar Anvisningerne ere

blevne udbetalte i forskellig Mønt, det laveste Tilgodehavende
omsat isamme Mønt som dethøjeste Tilgodehavende, og sker denne
Omsætning efter Gennemsnits=Vekselkursen i det betalings¬

pligtige Lands Hovedstad i den Periode, Afregningen angaar.
3 —

I Tilfælde af, at en Afregning ikke bliver sal¬

deret inden den vedtagne Frist, er Saldoens Beløb rente¬
bærende fra den Dag at regne, da den nævnte Frist udløber,
og indtil den Dag, Betalingen finder Sted. Disse Renter

beregnes med 5 pCt. aarlig og debiteres den Postbestyrelse¬

der resterer med Betalingen, i næste Afregning.
Artikel 7.
1.

For de i Postanvisninger omsatte Beløb indestaas

ligeoverfor Afsenderne indtil det Øjeblik, hvor de rigtig ere

blevne udbetalte til Adressaterne eller dem, som disse have
befuldmægtiget i deres Sted.
2. —

De Beløb, som hver Postbestyrelse har inkasseret

imod Postanvisninger, hvis Paalydende ikke er blevet forlangt
udbetalt af rette vedkommende inden Udløbet af den ved Af¬

sendelseslandets Love og Anordninger fastsatte Tid tilfalde

definitivt den Postbestyrelse, som har udstedt Anvisningerne.
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Artikel 8.

24. Febr.

Bestemmelserne i nærværende Overenskomst indskrænke
ikke de kontraherende Parters Ret til at vedligeholde eller
afslutte særlige Overenskomster samt til at vedligeholde og op¬

rette snævrere Foreninger til Forbedring af den internationale
Postanvisningsforbindelse.

Artikel 9.

Enhver Postbestyrelse kan i Tilfælde af overordentlige
Omstændigheder af den Beskaffenhed, at en saadan Foran¬
staltning derved berettiges, midlertidig stanse Udvekslingen

af internationale Anvisninger, enten helt eller delvis, imod

at der uopholdelig, i fornødent Fald pr. Telegram, gives den
eller de vedkommende Bestyrelser Underretning derom.

Artikel 10.

Der er aabnet de Foreningslande, som ikke have deltaget

i nærværende Overenskomst, Adgang til paa Begæring at
tiltræde den paa den i Hovedkonventionens Artikel 24 med

Hensyn til Indtrædelse i Verdenspostforeningen foreskrevne
Maade.

Artikel 11.

Postbestyrelserne i de kontraherende Lande bestemme en¬

hver for sit Vedkommende, hvilke Kontorer der skal udlevere
og betale de Anvisninger som udfærdiges i Henhold til de

foregaaende Artikler. De bestemme Anvisningernes Form
og Forsendelsesmaade, Formen for de i Artikel 6 omhandlede

Afregninger samt enhver anden detailleret eller reglementarisk

Forholdsregel, der maatte være nødvendig til Udførelsen af
uærværende Overenskomst.

Artikel 12.

1. — I Mellemtiden imellem de i Hovedtonventionens

463

Postkonvention (Postanvisninger).

1892.

Artikel 25 omhandlede Samlinger har enhver Postbestyrelse24. Febr.
i et af de kontraherende Lande Ret til igennem det inter¬

nationale Bureau at tilstille de øvrige deltagende Bestyrelser
Forslag vedrørende Postanvisnings=Udvekslingen.
2. —Ethvert

Forslag er underkastet den i Hovedkon¬

ventionens Artikel 26, § 2, fastsatte Fremgangsmaade.

3. — For at Forslagene skulle blive gyldige, maa de
opnaa:

1) Enstemmighed, saafremt der er Spørgsmaal om Til¬

føjelsen af nye Artikler eller om Forandring af Be¬

stemmelserne i nærværende Artikel og i Artiklerne 1,
2, 3, 4, 6 og 13 i nærværende Overenskomst;

2) to Tredjedele af Stemmerne, saafremt der er Spørgs¬

maal om Forandring af andre Bestemmelser end dem
i de ovenanførte Artikler;
3) simpel absolut Stemmeflerhed, saafremt der er Spørgs¬

maal om Fortolkning af Bestemmelserne i nærværende
Overenskomst, med Undtagelse af det i Hovedkonven¬
tionens Artikel 23 nævnte Tilfælde af Meningsulighed.
4. — De vedtagne Beslutninger stadfæstes i de to første

Tilfælde ved en diplomatisk Erklæring og i det tredje Tilfælde
ved en administrativ Meddelelse paa den i Hovedkonventionens

Artikel 26 angivne Maade.
5. — Ingen

Forandring eller Beslutning bliver gyldig,

før mindst to Maaneder efter at der er udgaaet Meddelelse
om den.

Artikel 13.

1 — Nærværende Overenskomst skal træde i Kraft den
1. Juli 1892.

2. Den skal have samme Varighed som Hovedkon¬
ventionen, uden at den ethvert Land forbeholdte Ret til at

fratræde Overenskomsten, naar Anmeldelse derom er sket et

Fjortende Hæfte.

20
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24. Febr. Aar forud fra dens Regering til Regeringen i Forbunds¬
staten Svejts, derved præjndiceres.

3. — Fra den Dag at regne, da nærværende Overens¬
komst træder i Kraft, ophæves alle imellem de kontraherende

Parters Regeringer eller Postbestyrelser vedtagne Bestemmelser,
for saa vidt som disse ikke stemme med, hvad der er fastsat

i nærværende Overenskomst, alt uden at de ved Artikel 8

forbeholdte Rettigheder derved præjudiceres.
4. — Nærværende Overenskomst skal ratificeres saa suart
ske kan. Ratifikationsdokumenterne skulle udveksles i Wien.

Til Bekræftelse heraf have de befuldmægtigede for de
ovenfor anførte Lande underskrevet nærværende Overenskomst

i Wien, den fjerde Juli Atten Hundrede og En og Halv¬
femsindstyve.

Hvilket, efterat Ratifikationerne under 1. December f. A.

ere blevne udvekslede i Wien, herved bringes til almindelig
Kundskab.

24. Febr.

Bekendtgørelse om Stadfæstelse af den paa Post¬

Nr. 20. kongressen i Wien den 4. Juli 1891 vedtagne Kon¬

vention angaaende Udveksling af Postpakker. (Inden¬
rcigsministeriet).
Under 16. November f. A. har det behaget Hans Maje¬

stæt Kongen allernaadigst at stadfæste følgende af en Del af
de paa Postkongressen i Wien repræsenterede Staters befuld¬

mægtigede den 4. Juli 1891 vedtagne Konvention angaa¬
ende Udveksling af Postpakker:
Konvention angaaende Udveksling af Postpakker,
afsluttet imellem

Tyskland, Den Argentinske Republik, Østrig=Ungarn, Belgien,
Brasilien, Chili, Republiken Columbia, Republiken Costa-Rica,

Danmark og de Danske Kolonier, Ægypten, Spanien, Frank¬
rig og de Franske Kolonier, Grækenland, Italien, Republiken
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Liberia, Luxemburg, Montenegro, Norge, Paraguay, Neder= 24. Febr.
landene og de Nederlandske Kolonier, Portugal og de Portu¬

gisiske Kolonier, Rumænien, Salvador, Serbien, Kongeriget

Siam, Sverige, Svejts, Tunis, Tyrkiet, Uruguay samt de
Forenede Stater i Venezuela.

Undertegnede, befuldmægtigede for Regeringerne i de
ovenfor nævnte Lande, have i Medfør af Hovedkonventionens

Artikel 19 under Forbehold af Ratifikation vedtaget følgende
Konvention:

Artikel 1.

1. — Under Navn af Postpakker kan der fra et af oven¬

nævnte Lande til et andet af disse Lande forsendes Pakker

med eller uden angiven Værdi indtil en Vægt af 5 Kilogram.

Paa disse Pakker kan der tages Postopkrævning.
Det staar dog undtagelsesvis ethvert Land frit for:
a. at fastsætte 3 Kilogram som Vægtgrænsen for de

Pakker, det modtager til Postbesørgelse;
b. ikke at paatage sig Befordringen af Pakker med an¬

given Værdi, af Pakker, hvorpaa der hviler Postopkrævning,

eller af voluminøse Pakker.

Ethvert Land faftsætter for sit Vedkommende Maksimums¬
beløbet for Værdiangivelsen og for Postopkrævningen, hvilket
dog i intet Tilfælde kan være lavere end 500 Francs.

Have to eller flere Lande antaget forskellige Maksimal¬
beløb, er det den laveste Grænse, der maa lægges til Grund
i deres indbyrdes Forhold.

2. — Ekspeditionsreglementet foreskriver de øvrige Be¬
tingelser, under hvilke Pakkerne kunne modtages til Forsen¬

delse, og bestemmer navnlig, hvilke Pakker der skal betragtes
som voluminøse
Artikel 2.
1. —

Ret til Transit er hjemlet over ethvert af de tiltræ¬

dende Landes Omraade, og Omfanget af det Ansvar, der paahviler

1892.
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de i Befordringen deltagende Postvæsener, findes fastsat i neden¬
staaende Artikel 13.
2. — Naar

ikke anden Overenskomst er truffen mellem

de paagældende Postvæsener, sker Forsendelsen af Postpakker
der ndveksles mellem Ikke=Nabolande, stykkevis.

Artikel 3.

1. — Postbestyrelsen i Afsendelseslandet erlægger til enhver
af de Bestyrelser, der deltage i Landtransiten, en Afgift af 50
Centimer for hver Pakke.

2. — Endvidere erlægger Postbestyrelsen i Afsendelses¬
landet, hvis der er een eller flere Søbefordringer, til ethvert

Postvæsen, der deltager i Søbefordringen, en Afgift, der for
hver Pakke er fastsat saaledes:

25 Centimer for Søbefordring paa en Strækning af indtil
500 Sømil.

50 Centimer for Søbefordring paa en Strækning af over
500 Sømil indtil 1000 Sømil.

1 Franc for Søbefordring paa en Strækning af over 1000
Sømil indtil 3000 Sømil.

2 Franes for Søbefordring paa en Strækning af over 3000
Sømil indtil 6000 Sømil.

3 Franes for Søbefordring paa en Strækning af over 6000
Sømil.

Disse Strækninger beregnes eventuelt efter Middel¬
afstanden mellem de to korresponderende Landes respektive
Havne.

3. — Ere Pakkerne voluminøse, forhøjes de i de fore¬

gaaende Paragraffer 1 og 2 fastsatte Godtgørelsesbeløb med
50 pCt.
4. —

Fornden disse Transitafgifter har Afsendelseslan¬

dets Postbestyrelse i Forsikringsgebyr for Pakker med angiven
Værdi til enhver af de Postbestyrelser som deltage i Land¬

eller Søtransitten med overtagen Erstatningspligt, at erlægge

467 1829.
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en forholdsvis Afgift lig den, som erlægges for Breve med an= 24. Febr.
given Værdi.

Artikel 4.

Postpakkerne skulle forud frigøres.

Artikel 5.

1. — Portoen for Postpakker sammensættes af en Af¬

gift, der for hver Pakke udgør saa mange Gange 50 Cen¬
timer eller det tilsvarende Beløb i hvert Lands Mønt, som
der er Postvæsener, der deltage i Landbefordringen, med even¬

tuelt Tillæg af den i foranstaaende Artikel 3 § 2 ommeldte
Søbefordringsgodtgørelse og af de i nedenstaaende Para¬

graffer omtalte Portobeløb og Gebyrer. De i hvert Lands
Mønt til ovenstaaende Satser svarende Beløb fastsættes ved

Ekspeditionsreglementet.

2. — For voluminøse Pakker opkræves en Tillægsporto

af 50 pCt., som eventuelt afrundes til et med 5 Centimer
deleligt Tal.
3. —For

Pakker med angiven Værdi opkræves et For¬

sikringsgebyr lig det, som opkræves for Breve med angiven
Værdi.

4. — Afsendere af Pakker med Postopkrævning erlægge
en særlig Porto, der ikke kan overskride 20 Centimer for

hvert fuldt Beløb af 20 Franes af Postopkrævningens Paa¬
lydende.

Postvæsenet i Afsendelseslandet godtgør Postvæsenet i
Bestemmelseslandet 1 pCt. af Beløbet af enhver Postop¬

krævning, saaledes at Brøkdele af 1 Tiendedel (5 Centimer)
regnes for fulde halve Tiendedele. Den Postvæsenet i Bestem¬

melseslandet tilkommende Andel maa aldrig være under 10
Centimer pr. Postopkrævning.

5. — Som Overgangsforanstaltning er der hjemlet et¬
hvert af de kontraherende Lande Ret til at opkræve en Til¬

207
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af 25 Centimer pr. Pakke for de fra dets Posthuse

afgaaende eller til disse ankommende Postpakker.

Denne Tillægsporto kan undtagelsesvis forhøjes til et

Maksimum af 75 Centimer for den Argentinske Republik,
Brasilien, Chili, Columbia, de Nederlandske Kolonier, Para¬
quay, Persien, Salvador, Siam, Sverige, det asiatiske Tyrki,
Uruguay og Venezuela.

6. — For Befordringen mellem Frankrig paa den ene
Side og Algier samt Korsika paa den anden Side opkræves
ligeledes en Tillægsporto af 25 Centimer pr. Pakke.

7.— Mod Forudbetalingen af et fast Gebyr af i det højeste
25 Centimer kan Afsenderen af en Postpakke faa udleveret et

Bevis for Forsendelsens Modtagelse af Adressaten. Dette
Gebyr tilfalder helt Afsendelseslandets Postvæsen.

Artikel 6.

For enhver Pakke betaler Afsendelseslandets Postvæsen
følgende Godtgørelsesbeløb:
a. Til Bestemmelseslandets Postbestyrelse 50 Centimer
foruden eventuelt: de i den foranstaaende Artikel 5 Para¬

graferne 2, 5 og 6 fastsatte Tillægsportobeløb; den bemeldte
Postbestyrelse tilkommende Andel af det i nævnte Artikels

Paragraf 4 bestemte Opkrævningsgebyr: samt et Gebyr af
5 Centimer for hver 300 Franes eller Del af 300 Francs
af den angivne Værdi.

b. Eventuelt til enhver i Transitbefordringen deltagende
Postbestyrelse de i Artikel 3 fastsatte Afgifter.

Artikel 7.

I Bestemmelseslandet kan der for Udbringningen og

Toldbehandlingen opkræves et Gebyr, der dog i alt ikke maa
overstige 25 Centimer pr. Pakke. Saafremt ingen anden

Overenskomst er truffen imellem de paagældende Postbesty¬
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relser, bliver dette Gebyr afkrævet Modtageren ved Pakkens 24. Febr.
Udlevering.

Artikel 8.

1. — Pakker kunne i de Foreningslande, hvis Postbe¬

styrelser blive enige om at paatage sig denne Besørgelsesmaade

i deres indbyrdes Forbindelse, paa Afsenderens Begæring
afleveres paa vedkommendes Bopæl af et særligt Bud umid¬
delbart efter Ankomsten.

Disse Forsendelser, som benævnes ,Ekspresforsendelser“
ere underkastede en særlig Takst; denne er fastsat til 50 Cen¬

timer og skal forudbetales med det fulde Beløb af Afsenderen

som Tillæg til den ordinære Porto, hvad enten Pakken kan
udleveres til Adressaten eller ikkun aviseres pr. Ekspres i
Bestemmelseslandet. Bemeldte Takst hører med til de Godt¬

gørelser, der tilfalde nysnævnte Land.
2. — Naar Pakken er bestemt til et Sted, hvor der ikke
findes noget Posthus, kan Postvæsenet i Bestemmelseslandet

for Pakkens Udlevering eller for den Anmeldelse, hvorved
Adressaten opfordres til at komme og afhente den, oppebære

en Tillægsporto, som ikke maa overstige den for Ekspresbesør¬
gelse i dens indre Posttjeneste fastsatte Betaling efter Fradrag
af det af Afsenderen betalte Gebyr eller dettes tilsvarende
Beløb i det Lands Mønt, som oppebærer denne Tillægsporto.

3. — Der gøres kun een Gang Forsøg med Pakkens
Udlevering eller med Afsendelsen af en Anmeldelse til Adres¬

saten. Efter et forgæves Forsøg betragtes Pakken ikke længer
som Ekspresforsendelse, og dens Udlevering finder da Sted

efter de for almindelige Pakker gældende Regler.
4. — Saafremt en Pakke af den heromhandlede Art

paa Grund af Adressatens Bopælsforandring omspederes til
et andet Land, uden at Udleveringen pr. Ekspres er bleven
forsøgt, bliver det af Afsenderen erlagte Gebyr godtgjort det

nye Bestemmelsesland, hvis dette har indvilget i at paatage

1892.
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sig Ekspresbesørgelsen; i modsat Fald beholder Postvæsenet
i det første Bestemmelsesland dette Gebyr, hvilket ligeledes

gælder for uanbringelige Pakkers Vedkommende.

Artikel 9.

1. — De Pakker, paa hvilke nærværende Konvention

kommer til Anvendelse, maa ikke belastes med andre Post¬
gebyrer end dem, der omhandles i foranstaaende Artikler 3,
5 og 7 og den efterfølgende Artikel 11.

2. — Toldafgifterne skulle erlægges af Pakkernes Adres¬
sater. Dog kunne i Forbindelserne mellem Postvæsener, som

indbyrdes ere blevne enige i saa Henseende, Afsenderne over¬
tage Erlæggelsen af de heromhandlede Afgifter imod forud

at afgive Erklæring desangaaende til Afgangsposthuset.I saa

Tilfælde skulle de paa Bestemmelsesposthusets Begæringefter¬

haanden betale de Beløb, samme maatte opgive dem.

Artikel 10.

1. — Afsenderen af en Postpakke kan forlange den til¬
bage eller lade Forandringer foretage i dens Adressering
paa de Betingelser og med de Forbehold, som for Brevfor¬

sendelsernes Vedkommende ere fastsatte i Hovedkonventionens

Artikel 9, hvorved dog fremdeles bliver at bemærke, at han,
saafremt han forlanger en Pakke tilbagesendt eller omspederet,

er forpligtet til forud at indestaa for Erlæggelsen af Portoen
for den nye Befordring.

2. — Enhver Postbestyrelse er bemyndiget til at ind¬

skrænke Retten til at lade Forandringer foretage i Adresse¬
ringen til Pakker, hvis Værdiangivelse ikke overstiger 500
Francs.

Artikel 11.

l. — For Postpakkers Eftersendelse fra et Land til et

andet paa Grund af, at Modtageren har skiftet Opholdssted,
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saa vel som for Tilbagesendelsen af uanbringelige Postpakker 24. Febr.
ville de i Artikel 5 §§ 1, 2, 3, 5 og 6 fastsatte Afgiftsbeløb
være at opkræve hos Adressaterne eller eventuelt hos Afsen¬

derne, hvilke derhos ere forpligtede til at refundere Told¬

afgifterne eller andre særlige Omkostninger (Pakhusleje, Told¬
omkostninger, osv.).
2. —I

Tilfælde af Omspedering af en Pakke, hvorpaa

der hviler Postopkrævning, skal den Andel af Postopkræv¬

ningsgebyret, som Postvæsenet i Afsendelseslandet har at godt¬
gøre Postvæsenet i det første Bestemmelsesland, af bemeldte

Postvæsen tillægges Postvæsenet i det definitive Bestemmel¬
sesland.
Artikel 12.

1. — Pakker, indeholdende Breve eller Meddelelser, der
have Karakteren af Korrespondance, eller indeholdende Gen¬
stande, hvis Indførsel er forbudt ved Told= og andre Love

eller Anordninger, maa ikke forsendes med Posten. Det er

ligeledes forbudt at forsende Møntstykker, Genstande af Guld
eller Sølv samt andre Pretiosa i Pakker uden angiven Værdi,
naar Forsendelserne ere bestemte til Lande, der tilstede Værdi¬

angivelse. Det er dog tilladt i Forsendelsen at indlægge den
aabne Faktura, naar denne ikke indeholder andre Bemærk¬
ninger end dem, der følge af Fakturaens Beskaffenhed som
saadan.

2. — Saafremt en Pakke, der rammes af et af disse
Forbud, af et Foreningspostvæsen overleveres til et andet
Foreningspostvæsen, følger dette den Fremgangsmaade og de

Regler, der ere foreskrevne ved de i dets Land gældende Love
og Anordninger.
Artikel 13.

1. — Naar en Postpakke gaar tabt, bliver bortrøvet
eller beskadiget, og dette ikke skyldes uafvendelige Naturbegi¬
venheder eller deslige (vis major), har Afsenderen eller, i
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24. Febr. Mangel eller paa Begæring af denne, Adressaten Ret til en
Skadeserstatning svarende til Tabets eller Beskadigelsens vir¬

kelige Beløb, hvilken Erstatning dog, for saa vidt angaar

almindelige Pakker, ikke kan overstige 15 Franes eller 25 Franes,
efter som deres Vægt er under eller over tre Kilogram, og

for Pakker med angiven Værdi ikke dennes Beløb.
Er Pakken gaaet tabt, har Afsenderen desuden Ret til
at faa Forsendelsesomkostningerne godtgjorte.

2. — De Lande, som ere villige til at overtage den Ri¬
siko, der kan følge af vis major, ere bemyndigede til i den

Anledning for Pakker med angiven Værdi at opkræve en
Tillægsporto efter de i Overenskomsten om Breve og Æsker

med angiven Værdi Artikel 11 § 2 nærmere fastsatte Regler.
3. — Forpligtelsen til at betale Skadeserstatning paa¬

hviler den Postbestyrelse,
hvorunder Afsendelsesposthuset hører.

Der er forbeholdt denne Bestyrelse Regres mod den ansvar¬
havende Bestyrelse, det vil sige mod den Bestyrelse, paa hvis
Omraade eller i hvis Posttjeneste Tabet, Røveriet eller Be¬

skadigelsen har fundet Sted.
Saafremt det ansvarhavende Postvæsen har givet det
afsendende Postvæsen Meddelelse om ikke at effektuere Udbe¬

talingen, skal det godtgøre sidstnævnte Postvæsen de Omkost¬

ninger, der maatte være foranledigede ved, at Udbetalingen
ikke har fundet Sted.
4. —Indtil

det modsatte bliver bevist, hviler Ansvaret

paa det Postvæsen, som efter at have modtaget Forsendelsen

uden Bemærkning hverken kan godtgøre dens Aflevering til

Adressaten eller eventuelt dens rigtige Afgivelse til det næste
Postvæsen.
5. —Erstatningens

Udredelse ved det afsendende Post¬

væsen skal finde Sted suarest mulig og senest inden et Aar

at regne fra den Dag, da Reklamationen derom er sket. Det
ansvarhavende Postvæsen er forpligtet til uopholdelig at godt¬
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gøre det affendende Postvæsen Beløbet af den Erstatning, 24. Febr.
dette har udbetalt.
6. — Man er kommen overens om, at Reklamationen

kun tilstedes i Løbet af et Aar, at regne fra Pakkens Ind¬
levering til Postvæsenet; efter denne Tidsfrist har Reklamanten
ikke Ret til Erstatning.

7. — Har Tabet eller Beskadigelsen fundet Sted under Be¬

fordringen mellem to Nabolandes Udvekslingskontorer, uden
at det kan konstateres, paa hvilket af de to Omraader Tabet

eller Beskadigelsen er sket, deles Skadeserstatningen lige mellem
begge de paagældende Bestyrelser.

8. — Postbestyrelsernes Ansvar med Hensyn til Poft¬

pakkerne ophører, saasnart rette vedkommende har modtaget
disse.

Artikel 14.

Enhver svigagtig Angivelse af en højere Værdi end den,

Indholdet af en Postpakke virkelig har, er forbudt. I Til¬
fælde af saadan svigagtig Angivelse mister Afsenderen ethvert

Krav paa Erstatning, foruden at han underkastes den rets¬

lige Forfølgning, som Afsendelseslandets Lovgivning maatte
hjemle.

Artikel 15.

Enhver Postbestyrelse kan i Tilfælde af overordentlige
Omstændigheder af den Beskaffenhed, at en saadan Foran¬

staltning derved berettiges, midlertidig helt eller delvis standse
Udvekslingen af Postpakker paa Betingelse af, at der nop¬

holdelig, i fornødent Fald ad telegrafisk Vej, gives den eller
de vedkommende Postbestyrelser Underretning derom.

Artikel 16.

Ethvert af de kontraherende Landes indre Lovgivning
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24. Febr forbliver anvendelig med Hensyn til alt, hvad der ikke findes
omtalt i de i nærværende Konvention indeholdte Bestemmelser.

Artikel 17.

1. — Bestemmelserne i nærværende Konvention medføre

ingen Indskrænkning i de kontraherende Parters Ret til at

vedligeholde eller afslutte særlige Konventioner samt vedlige¬
holde og oprette snevrere Foreninger med det Formaal yder¬

ligere at udvikle Besørgelsen af Postpakker.

2. — Dog skulle Postbestyrelserne i de Lande, der del¬
tage i nærværende Overenskomst, og som udveksle Postpakker
med Ikke=Konventionslande, tillade de andre Postbestyrelser

at benytte disse Forbindelser til Udveksling af Postpakker med
de sidstnævnte Lande.

Artikel 18.

1. — Der er aabnet de Lande i Verdenspostforeningen,
som ikke have deltaget i nærværende Konvention, Adgang til
at tiltræde den paa Begæring og paa den Maade, der med

Hensyn til Tiltrædelse til Verdenspostforeningen er foreskrevet
i Hovedkonventionens Artikel 24.
2. —Saafremt

imidlertid det Land, der ønsker at til¬

træde nærværende Konvention, gør Fordring paa at kunne
opkræve en højere Tillægsporto end 25 Centimer pr. Pakke,

forelægger den svejtsiske Forbundsregering Begæringen om

Tiltrædelsen for alle de kontraherende Lande, og Begæringen

betragtes som indrømmet, saafremt ingen Indsigelse er frem¬
kommen i Løbet af 6 Maaneder.

Artikel 19.

Postbestyrelserne i de kontraherende Lande bestemme,
hvilke Kontorer ellerStationer der kan deltage i den inter¬

nationale Udveksling af Postpakker, de bestemme Forsendelses¬
maaden for disse Pakker og fastsætte alle de andre detaillerede
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eller reglementariske Forholdsregler, der maatte være nød= 24. Febr.
vendige for at sikre Udførelsen af nærværende Konvention.
Artikel 20.

Nærværende Konvention er med Hensyn til sammes

Revision undergiven de Bestemmelser, der ere fastsatte ved
Hovedkonventionens Artikel 25.
Artikel 21.
I.

I Mellemtiden imellem de i Hovedkonventionens

Artikel 25 omtalte Samlinger har enhver Postbestyrelse i et
af de kontraherende Lande Ret til igennem det internationale

Burean at tilstille de øvrige deltagende Bestyrelser Forslag
angaaende Besørgelsen af Postpakker.

2. — Ethvert Forslag underkastes den i Hovedkonven¬

tionens Artikel 26 § 2 fastsatte Behandling.

3. — For at disse Forslag skulle blive gyldige, maa
de opnaa:

a) Enstemmighed, saafremt der er Spørgsmaal om Op¬
tagelse af nye Artikler samt om Forandring af nær¬

værende Artikel eller af Bestemmelserne i nærværende

Konventions Artikler 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10,
12, 13, 14, 15, 20 og 22;
b)to Tredjedele af Stemmerne, saafremt der er Spørgs¬

maal om Forandring af andre af nærværende Kon¬

ventions Bestemmelser end de i ovennævnte Artikler

og i nærværende Artikel indeholdte;
c) simpel absolut Stemmeflerhed, saafremt der er Spørgs¬

maal om Fortolkning af Bestemmelserne i nærværende

Konvention med Undtagelse af det i Hovedkonventio¬

nens Artikel 23 omtalte Tilfælde af Meningsulighed.

4. — De vedtagne Beslutninger stadfæstes i de to første
Tilfælde ved en diplomatisk Erklæring og i det tredje Til¬
fælde ved en administrativ Meddelelse paa den i Hovedkon¬
ventionens Artikel 26 sidste Stykke angivne Maade.
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Ingen Forandring eller Beslutning bliver gyldig før

mindst to Maaneder efter, at der er udgaaet Meddelelse om den.

Artikel 22.

1. — Nærværende Konvention skal træde i Kraft den
1. Juli 1892.

2. — Den skal have samme Varighed som Hovedkonven¬
tionen, uden at den Ret, der er forbeholdt enhver af de kon¬

traherende Parter til at fratræde bemeldte Konvention, naar
Anmeldelse derom er sket et Aar forud fra dens Regering

til Regeringen i Forbundsstaten Svejts, derved præjudiceres.
3. —Fra

den Dag at regne, da nærværende Konven¬

tion træder i Kraft, ophæves alle de Bestemmelser, hvorom

de forskellige kontraherende Lande eller deres Postbestyrelser

tidligere ere blevne enige, for saa vidt som de ikke stemme
med, hvad der er fastsat i nærværende Konvention, og uden

at de ved foranstaaende Artikler 16 og 17 forbeholdte Ret¬

tigheder derved præjudiceres.
4. — Nærværende

Konvention skal, saasnart ske kan,

forsynes med Ratifikation. Ratifikationsakterne skulle ud¬
veksles i Wien.

Til Bekræftelse heraf have de befuldmægtigede for de
ovenfor anførte Lande underskrevet nærværende Konvention i
Wien den fjerde Juli Atten Hundrede og En og Halvfem¬
sindstyve.

Slutningsprotokol.
I Begreb med at skride til Underskrivelsen af den Dags Dato
afsluttede Konvention vedrørende Udvekslingen af Postpakker
ere undertegnede befuldmægtigede komne overens om følgende:

Ethvert Land, hvor Postvæsenet for Tiden ikke befatter
sig med Befordringen af smaa Pakker, og som tiltræder oven¬
ommeldte Konvention, skal være berettiget til at lade sammes
Bestemmelser udføre ved Jernbaneselskaber og Skibsrederier.
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Det paagældende Land kan tillige indskrænke Tjenesten til 24. Febr.
Pakker fra eller til Steder, der ligge inden for Omraadet af

Jernbaneselskabernes eller Rederiernes Virksomhed.
Postbestyrelsen i et saadant Land maa træffe Aftale med

Jernbaneselskaberne og Skibsrederne for at fikre sig den fuld¬
stændige Udførelse ved disse af alle Bestemmelserne i Kon¬

ventionen og særlig for at organisere Udvekslingstjenesten ved
Grænsen.

Den paagældende Postbestyrelse skal tjene de ovennævnte

Selskaber og Rederier som Mellemled i alle deres Forhold
over for de øvrige kontraherende Landes Postbestyrelser og
over for det internationale Burean.

Til Bekræftelse heraf have undertegnede befuldmægtigede

optaget nærværende Slutningsprotokol, der skal have samme

Kraft og Gyldighed, som om de deri indeholdte Bestemmelser
vare indførte i Konventionen, og underskrevet den i et Eks¬

emplar, der forbliver beroende i den østerrigske Regerings
Arkiv og tilstilles enhver af Parterne i Afskrift.

Wien, den fjerde Juli Atten Hundrede og En og Halv¬
femsindstyve.

Hvilket, efter at Ratifikationerne under 1. December f.

A. ere blevne udvekslede i Wien, herved bringes til almin¬

delig Kundskab.

Bekendtgørelse om Stadfæstelse af den paa Postkon¬24

gressen i Wien den 4. Juli 1891 vedtagne Overens¬

Febr.

Nr. 21.

komst om Abonnement paa Tidender og Tidsskrifter ved
Postvæsenets Mellemkomst. (Indenrigsministeriet).
Under 16. November f. A. har det behaget Hans Maje¬

stæt Kongen allernaadigst at stadfæste følgende, af en Del af
de paa Postkongressen i Wien repræsenterede Staters befuld¬

mægtigede den 4. Juli 1891 vedtagne Overenskomst om

1892.

24. Febr
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Abonnement paa Tidender og Tidsskrifter ved Postvæsenets
Mellemkomst:

Overenskomst om Abonnement paa Tidender og
Tidsskrifter ved Postvæsenets Mellemkomst,
afsluttet imellem

Tyskland, Østerrig=Ungarn, Belgien, Brasilien, Bulgarien,
Republiken Columbia, Danmark, Ægypten, Republiken Libe¬

ria, Luxemburg, Norge, Persien, Portugal og de portugisiske
Kolonier, Rumænien, Sverige, Svejts, Tyrkiet og Uruguay.
I Henhold til Artikel 19 i Hovevkonventionen have

undertegnede befuldmægtigede for de ovenfor nævnte Lande

under Forbehold af Ratifikation vedtaget følgende Overens¬
komst:
Artikel 1.

Postbesørgelsen af Abonnement paa Tidender og Tids¬
skrifter imellem de af de kontraherende Lande, hvis Postbe¬
styrelser blive enige om at oprette denne Postbesørgelse ind¬

byrdes, ordnes ved Bestemmelserne i nærværende Overens¬
komst.
Artikel 2.

I hvert enkelt Land modtage Posthusene Abonnement

fra Publikums Side paa de i de forskellige kontraherende
Lande udkommende Tidender og Tidsskrifter.

Denne Tjeneste omfatter ligeledes alle andre Landes

Tidender og Tidsskrifter som visse Postbestyrelser maatte
være i Stand til at levere, under Iagttagelse af Bestemmel¬

serne i Hovedkonventionens Artikel 16.

Artikel 3.

1. Abonnementsbetalingen erlægges ved Abonnementets

Indgaaelse for hele Abonnementsterminen.
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2. Der kan kun forlanges tegnet Abonnement for de i 24. Febr.

de officielle Lister fastsatte Terminer.

Artikel 4.

Ved at yde deres Mellemkomst ved Abonnementstegningen
overtage Postbestyrelserne intet Ansvar med Hensyn til nogen
af de Udgiverne paahvilende Forpligtelser.

De ere ikke pligtige at effektuere nogen Tilbagebetaling

i Tilfælde af, at Udgivelsen af en Tidende eller et Tidsskrift
i Løbet af Abonnementsterminen standser eller afbrydes.

Artikel 5.

Den internationale Postbesørgelse af Abonnementerne

finder Sted igennem Udvekslingskontorer, som opgives af
hver enkelt Postbestyrelse.

Artikel 6.

1. Enhver Postbestyrelse fastsætter den Betaling, for
hvilken den leverer de øvrige Postbestyrelser sit eget Lands
Tidender og Tidsskrifter og eventuelt ogsaa de udenfor dets
eget Land udkommende.

Denne Betaling kan imidlertid i intet Tilfælde overstige
den, som de indenlandske Abonnenter have at erlægge, dog

hvad Forbindelserne mellem Ikke=Nabolande angaar, med Til¬
læg af de Transitomkostninger, som tilkomme de Postvæsener,
der tjene som Mellemled.

2. Transitomkostningerne fastsættes forud under eet paa
Grundlag af Udgivelsens Hyppighed i Forbindelse med Ti¬

dendernes Gennemsnitsvægt.
Artikel 7.
I.

Postbestyrelsen i Bestemmelseslandet fastsætter den

Betaling, som Abonnenten har at erlægge, idet den til Ind¬
købsprisen, der er fastsat i Henhold til ovenstaaende Artikel

1892.
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24. Febr. 6, føjer de Portobeløb samt Kommissions= eller Ombærings¬

Gebyrer, som den maatte finde sig foranlediget til at fastsætte,
uden at disse Takster osv. dog kunne overstige dem, der op¬

kræves af dens indenlandske Abonnenter. Eventuelt føjer den
hertil den ved Landets Lovgivning fastsatte Stempelafgift.
2. Naar to Lande, som staa i Forbindelse med hin¬

anden, ikke have samme Møntsystem, bliver Indkøbsprisen af
Bestemmelseslandets Postvæsen omsat til dette sidste Lands
Mønt. Saafremt Postbestyrelserne have tiltraadt Postanvis¬

nings=Overenskomsten, finder Reduktionen Sted efter det for
Anvisningerne fastsatte Omsætningsforhold, medmindre de

maatte blive enige om en Gennemsnitskurs for Omsætningen.

Artikel 8.

De i Henhold til ovenstaaende Artikler 6 og 7 fastsatte

Portobeløb og Gebyrer give ikke Anledning til nogen særlig
Afregning imellem de korresponderende Postvæsener.

Artikel 9.

Ved Affattelsen af de statistiske Opgørelser hvorefter
Regningerne over Transitafgifterne skulle opstilles (Artiklerne

XXIV og XXV i Ekspeditionsreglementet til Udførelse af
Hovedkonventionen), blive de postabonnerede Tidender ved Veij¬

ningen medtagne under Aviser og Tryksager af enhver Art.

Artikel 10.

Postbestyrelserne ere forpligtede til uden Udgift for Abon¬

nenterne at tage enhver grundet Besværing til Følge, som
maatte indløbe angaaende Forsinkelser eller Uregelmæssigheder
af hvilken som helst Art i Abonnementsbesørgelsen.

Artikel 11.

1. Regningerne over de effektuerede og tegnede Abon¬
nementer opstilles fjerdingaarsvis. Efter at være blevne
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undersøgte og vedtagne, blive disse Regninger salderede i det 24. Febr.
tilgodehavende Lands Mønt.

2. Naar ingen anden Aftale er truffen imellem de paa¬
gældende Postvæsener, bliver, saafremt to Lande, der staa i

Forbindelse med hinanden, ikke have samme Møntsystem, i
dette Øjemed det laveste Tilgodehavende omsat i det højeste
Tilgodehavendes Mønt, overensstemmende med Artikel 6 i

Postanvisnings=Overenskomsten, og Differencen snarest muligt
likvideret ved Postanvisning.

3. De i den Anledning udfærdigede Postanvisninger
ere ikke underkastede noget Gebyr og kunne overstige det
ved den nævnte Overenskomst fastsatte Maksimumsbeløb.

4. Afregninger, som ikke ere salderede i rette Tid, ere

rentebærende å 5 pCt. aarlig, til Fordel for den tilgodeha¬
vende Postbestyrelse.

Artikel 12.

Bestemmelserne i nærværende Overenskomst indskrænke
ikke de kontraherende Parters Ret til at vedligeholde eller
afslutte særlige Overenskomster med det Formaal at forbedre,

lette eller simplificere Besørgelsen af internationale Abonne¬
menter

Artikel 13.

Der er aabnet de Foreningslande,som ikke have deltaget

i nærværende Overenskomst, Adgang til paa Begæring at
tiltræde den paa den i Hovedkonventionens Artikel 24 med

Hensyn til Indtrædelse i Verdenspostforeningen foreskrevne
Maade.

Artikel 14.

Postbestyrelserne i de kontraherende Lande bestemme For¬
men for de i ovenstaaende Artikel 11 omhandlede Regninger

samt alle andre reglementariske eller detaillerede Forholdsregler,
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24. Febr. der maatte være nødvendige til Udførelsen af nærværende
Overenskomst

Artikel 15.

Man er kommen overens om, at enhver Postbestyrelse,

i Mangel af udtrykkelige Bestemmelser i nærværende Over¬
enskomst, kan bringe de Bestemmelser til Anvendelse, hvor¬

efter det paagældende Anliggende er ordnet i dens indenlandske
Posttjeneste.

Artikel 16.

1. I Mellemtiden mellem de i Hovedkonventionen om¬

handlede Samlinger har enhver Postbestyrelse i et af de kon¬

traherende Lande Ret til igennem det internationale Bureau

at tilstille de øvrige deltagende Bestyrelser Forslag vedrørende
Postbesørgelsen af Avisabonnement.
2. Ethvert Forslag er underkastet den i Hovedkonven¬

tionens Artikel 26 § 2 fastsatte Fremgangsmaade.

3. For at disse Forslag skulle blive gyldige, maa de
opnaa:

1) Enstemmighed, saafremt der er Spørgsmaal om Op¬

tagelsen af nye Artikler eller om Forandring af Be¬
stemmelserne i nærværende Artikel og Artiklerne I, 2.
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13. 15. 17 og 18
i nærværende Overenskomst;
2) to Tredjedele af Stemmerne, saafremt der er Spørgs¬

maal om Forandring af Artikel 14;
3) simpel absolut Stemmeflerhed, saafremt der er Spørgs¬

maal om Fortolkning af Bestemmelserne i nærværende
Overenskomst med Undtagelse af det Tilfælde af Me.
ningsulighed, der findes omtalt i Hovedkonventionens
Artikel 23.

4. De vedtagne Beslutninger stadfæstes i de to første
Tilfælde ved en diplomatisk Erklæring og i det tredje Tilfælde
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ved en administrativ Meddelelse paa den i Hovenkonventio= 24. Febr.
nens Artikel 26 angivne Maade.

5. Ingen vedtagen Forandring eller Beslutning bliver

gyldig, før mindst 2 Maaneder efter at der er udfærdiget
Meddelelse om den
Artikel 17.

Nærværende Overenskomst skal træde i Kraft den 1.
Juli 1892.

Den skal have samme Varighed som Hovedkonventionen,
uden at den ethvert Land forbeholdte Ret til at fratræde

Overenskomsten, naar Anmeldelse derom er sket et Aar forud
fra dets Regering til Regeringen i Forbundsstaten Svejts,
derved præjudiceres.

Eventuelt skulle løbende Abonnementer besørges efter de

i nærværende Overenskomst fastsatte Regler indtil Udløbet af

den Termin, for hvilken de ere blevne tegnede.
Artikel 18.

Fra den Dag at regne, da nærværende Overenskomst

træder i Kraft, ophæves alle den her omhandlede Postbe¬

sørgelse vedrørende, imellem de kontraherende Parters Re¬
geringer eller Postbestyrelser vedtagne Bestemmelser, for saa

vidt som vidt disse ikke stemme med, hvad der er fastsat i
nærværende Overenskomst, alt uden at de ved Artikel 12 for¬

beholdte Rettigheder derved præjndiceres.
Nærværende Overenskomst skal ratificeres, saa snart ske

kan. Ratifikationsdokumenterne skulle udveksles i Wien.
Til Bekræftelse heraf have de befuldmægtigede for de
ovenfor anførte Lande underskrevet nærværende Overenskomst

i Wien den fjerde Juli Atten Hundredede og En og Halv¬
femsindstyve.

Hvilket, efter at Ratifikationerne under 1. December f. A.

ere blevne udvekslede i Wien, herved bringes til almindelig
Kundskab
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25. Febr.

Indenrigsmin. Skr. (til Kjøbenhavns Magistrat)

ang. de Takster for Benyttelsen af Kjøbenhavns Kom¬

munes Hospitaler og Fattigvæsenets Stiftelser, som

blive at lægge til Grund for Fattigvæsenets Krav
paa Refusion for Underhold og Kur fra fremmede

Kommuner, Statskassen og private“).

Kougelig Resolution, hvorved bifaldes, at den Di¬

26. Febr

rektøren for det kgl. Frederiks Hospital og den kgl.
Fødsels= og Plejestiftelse ved allerhøjeste Resolution

af 2. Oktober 1882 hidtil tillagte stedlige Bestyrelse

af bemeldte Stiftelser fra I. April d. A. og indtil
videre overtages af Ministeriet for Kirke= og Under¬

visningsvæsenet, dog saaledes at dette bemyndiges

til efter eget Skøn at henvise til den ved Stiftel¬
serne ansatte Inspektør til selvstændig Behandling
enkelte Grupper af Sager, der ikke henhøre un¬

der Lægeraadets Omraade.

27. Febr.

Nr. 23.

Bekendtgørelse ang. Retskrivningen. (Ministeriet for
Kirke= og Undervisningsvæsenet.)
Da det maatte være Ministeriet magtpaaliggende at
komme til sikker Kundskab om, hvilke Resultater man i det

hele i Skolerne var kommen til med Hensyn til Undervis¬
ningen efter de ved Ministeriets Bekendtgørelse af 7. Juni

1889 paabudte Regler for Retskrivningen, efter at disse i

over et Aar have været i Kraft i Skolerne, nedsatte Mini¬
steriet den 6. Oktober f. A. en Kommission af Skolemænd,

*) Findes optaget i Raadstueplakat 14. Marts 1892
(Indm. Saml. pag 191.)

Vrg. ang. Retskrivningen.
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som Repræsentanter for de forskellige Arter af Skoler, med 27. Febr.

den Opgave, næst at udtale sig om de i nævnte Henseende

vundne Erfaringer, at undersøge, hvorvidt det af pædagogiske
Hensyn maatte anses for rigtigst, at de ommeldte Regler for
Retskrivningen i deres Helhed bibeholdtes i nforandret Skik¬

kelse, eller om det fra dette Synspunkt maatte være ønskeligt
paa noget Punkt at vende tilbage til de tidligere fulgte Reg¬
ler. Endvidere paalagdes det Kommissionen at udtale sig
om, hvorvidt det i Betragtning af Skolens Stilling til Litte¬

raturen og Ønskeligheden af, at der ikke er altfor stor For¬
skel mellem Skolens Retskrivning og den i Litteraturen sæd¬

vanlig brugte, maatte være muligt og tilraadeligt at foretage
saadanne Ændringer i Skolernes Retskrivning, at man der¬

efter turde forvente, at vore Hovedforfattere vilde slutte sig
til denne.

I den af Kommissionen afgivne Betænkning udtaler

Kommissionens Flertal (7 af dens 12 Medlemmer), hvad
de to første Punkter angaar, at, da de sidst paabudte Ret¬
skrivningsregler kun have virket saa kort Tid, at hverken Læ¬

rere eller Elever endnu kunne have løsrevet sig tilstrækkeligt
fra forstyrrende Erindringer om de tidligere Regler, vil det

næppe være muligt allerede nu at give en retfærdig Bedøm¬

melse af de nugældende Reglers Brugbarhed eller Heldighed.
For saa vidt man allerede nu turde dømme, syntes det dog

at maatte fastslaas, at medens de nugældende Regler paa

adskillige Punkter have hidført Lettelse, have de paa intet væ¬

sentligt Punkt skabt forøget Vanskelighed. Flertallet udtaler
derhos, at det ved at gennemgaa Ministeriets Bekendtgørelse

af 7. Juni 1889 har fundet forskellige Punkter, som man i
og for sig, set fra Skolens Standpunkt, kunde have ønsket
anderledes affattede, men at det ikke finder disse af en saa¬

dan Betydning, at det under de givne Forhold kan forsvare

at tilraade Ministeriet at foretage Ændringer i de paabudte

Retskrivningsregler. Flertallet indskrænker sig i Henhold
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27. Febr. hertil til at foreslaa følgende Forandringer, der ikke ramme
selve Retskrivningsbestemmelserne og altsaa heller ikke den

autoriserede Ordbog:

a) § 3 i Bekendtgørelsen af 7. Juni 1889 affattes saa¬
ledes: „Den gamle Stavelsedeling bibeholdes. En

Tvelyd med i deles aldrig. Eksempler: ejee, Højeen.“
b) § 5 (om Talbenævnelserne) udgaar.

c)§ 22 indledes med følgende Ord: „Til Vejledning
ved fremmede Ords Skrivemaade anbefales følgende

Regler:“
d) § 23 (om Navnes Skrivemaade) udgaar.

Hvad det sidste Punkt angaar, hvorom Kommissionens

Betænkning æskedes, indrømmede vel alle Flertallets Med¬

lemmer, at det i et Land, hvor der i Litteraturen hersker en
fast og ensartet Retskrivning, vil være af den største Betyd¬

ning, at ogsaa Skolen sluttede sig til denne; men det fore¬
kommer Flertallet, at der herhjemmte for Tiden ikke er nogen

Foranledning for Skolen til af Hensyn til Litteraturen yder¬

ligere at ændre de nys paabudte Regler. Tværtimod fore¬

kommer det Flertallet, at disse, særlig med de foreslaaede
Ændringer, saa vidt man overhovedet her kan danne sig et

paalideligt Skøn, indtage en saadan Midterstilling, at ethvert
Skridt til den ene eller den anden Side, ikke blot af Hensyn

til den for Skolen saa gavnlige og ønskelige Ro, men ogsaa
i Betragtning af selve den herskende uensartede Skrivebrug,
indtrængende bør fraraades.

Ministeriet, der har kunnet slutte sig til de af Kommis¬

sionsflertallet foreslaaede, ovenfor angivne Ændringer i de i
Bekendtgørelsen af 7. Juni 1889 indeholdte Regler, har dog
ikke anset det for rigtigt at blive staaende ved disse. Enkelte

Punkter af Bekendtgørelsens Retskrivningsbestemmelser og
enkelte Anvendelser af dem i den af Docent Saaby udgivne,
af Ministeriet autoriserede Ordbog har man fundet det hen¬

sigtsmæssigt og muligt allerede nu at ændre, da den sproglige
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praktisk=pædagogiske Hensyn eller ført enkelte Ord for langt
bort fra den hidtil sædvanlige Skrivemaade. Heller ikke vil

heri ligge nogen Hindring for Benyttelsen af de Læsebøger,
der nu foreligge trykte overensstemmende med Bekendtgørelsen

af 1889, idet det vil være muligt ved Undervisningen at ind¬
skærpe de fornødne Rettelser. Efter herom at have forhandlet

med Docent Saaby har Ministeriet derfor yderligere, fornden
de af Kommissionen foreslaaede Ændringer, sanktioneret føl¬

gende Ændringer og nærmere Bestemmelser, dels i Bekendt¬

gørelsen, dels til Rettesnor for nye Udgaver af Retskrivnings¬
ordbogen:

1) Da § 22 i Bekendtgørelse af 7. Juni 1889 ikke læn¬

gere er opstillet som Paabud, og § 23 er bortfalden, følger
heraf, at det staar Skolerne frit ligesom tidligere at skrive
fremmede Ord, derunder geografiske Navne, paa en til ved¬

kommende fremmede Sprogs egen Skrivebrug nærmere sva¬
rende Maade.

2) Til Betegnelse af aabent og lukket Ø=Lyd benyttes

fremdeles som tidligere eet og samme Tegn.
3) Følgende enkelte Ord skulle forandres saaledes at:
bægge

forandres til begge.

Gissel

Gidsel.

Kres

Kreds.

Krys

Kryds.

Lisse

Lidse.

Myteri

Mytteri.

næm (at næmme,

nem (at nemme,

fornæmme osv.)
Saald
sejsten

skallet

fornemme osv.)
Sold.

seksten.

skaldet.

splisse

splidse.

Tissel

Tidsel.

Fjortende Hæfte.
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Tusse

forandres til Tudse.
Fernis (o. s. v)

Vernis (o. s. v)

4) De nedenfor staaende Former foran Parentesen an¬
befales af Ministerict uden

at

dog de derfra afvigende, som

ere satte i Parentes, forbydesOrdbogens Brugere:
Bajads (eller Bajas).

Ballie (eller Balje).

Krebs (eller Kræbs).
Kyrads (eller Kyras)

Bjerg (eller Bjærg).

Kærne (eller Kerne).

Blusel (eller Blussel)

Kærte (eller Kerte).

blænde (eller blende).

Lillie (eller Lilje).

Brynie (eller Brynje).

Maatte (eller Matte)

Dejg (eller Dej)

Midie (eller Midje).

die (eller di).

Morads (eller Moras).

dne (eller dn)

Mønnie (eller Mønje).

Elm (eller Ælm).

Psalme celler Samle)

Esp (eller Æsp).

Remse (eller Ræmse).

fejg (eller fej).

Fjeld (eller Fjæld).
fraadse (eller fraase).

Fyen (eller Fyn).

Hessel (eller Hæssel).

Hjejle (eller Hejle).
Hjelm (eller Hjælm)

hvidte (eller hvitte).
Jellinge (eller Jællinge).

sejg (eller sej).
Skjelskør (eller Skælskør).
Smedie (eller Smedje).
Thor, Thyra o. desl. (eller
Tor, Tyra o. desl.)
tidt (eller tit).
Tillie (eller Tilje).

tredie (eller tredje).
Trusdssel (eller Trussel).

Jern (eller Jærn).

Vidie seller Vidje).

Kjøbenhavn (eller Køben¬

vie (eller vi).

havn).

Villie (eller Vilje).

Kjøge (eller Køge) o. desl.
At det ved disse Ændringer og Lempelser i Bekendt¬
gørelsen af 7. Juni 1889 skulde kunne naas at skaffe dennes
Regler den almindelige Tilslutning fra Litteraturens Side,
der hidtil har været savnet, er imidlertid en Forventning, som

Ministeriet efter de nu foreliggende Erfarincer ikke tør nære.

Brg. ang. Retskrivningen.

489

1892.

27.
Det maa tværtimod forndses, hvis Sagen overensstemmende

med Kommissionsflertallets Raad lades urørt at den for
Tiden forhaandenværende Forskel mellem den Skolen paa¬

budte. Retskrivning og den, der i Løbet af dette Aarhundrede

har udviklet sig i vor Litteratur og trods Uensartethed i visse
Retninger endnn er almindelig i denne, fremdeles vil ved¬

blive, indtil mulig engang en Fremtidsslægt af Forfattere,
der ere oplærte i Skolens Skrivemaade, indfører denne i
Litteraturen.

Lige over for denne Udsigt maa Ministeriet have Be¬

tænkelighed ved at følge Kommissionsflertallets Raad. Skolen
har intet naturligt Kald til at være Banebryder for Æn¬

dringer i Retskrivningen, som ikke i det mindste have Udsigt

til i en nær Fremtid at vinde almindelig Indgang i Litte¬
raturen. Er det nødvendigt for at tilvejebringe Samstem¬

ning mellem Litteraturen og Skolen om Retskrivningen, bør
derfor selv mere indgribende Ændringer i den ved Bekendt¬

gørelsen af 7. Jnni 1889 Skolerne paabndte Retskrivning ikke
skys, hvad der ikke udelukker, at der ved Indførelsen af dem kan

tages tilbørligt Hensyn til en Overgangstids Vanskeligheder.

Ministeriet betragter derfor ikke den Skolerne nu paa¬
budte Retskrivning som endelig, men vil fremdeles anse det

for sin Opgave at arbejde hen til, at der kan paabydes Skolen

en Retskrivning, som er anerkendt i Litteraturen. Dette Maal
kan imidlertid ikke ventes naaet i den nærmeste Fremtid, og

Bekendtgørelsen af 1889 maa da i den lempede Skikkelse,
den efter det ovenanførte vil faa, indtil videre opretholdes,

selvfølgelig kun for det Omraade, den angaar nemlig de

under Ministeriet for Kirke= og Undervisningsvæsenet hørende
Skoler og Seminarier. Den midlertidige Karakter, Bekendt¬
gørelsen efter det bemærkede vil have, tillader dog nogle Lem¬
pelser med Hensyn til de i den indeholdte Paabuds Rækkevidde.

Ministeriet anser det saaledes indtil videre for nnødven¬
digt at fastholde Fordringen om, at alle Skolebøger— altsaa
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ikke blot danske Læsebøger og Grammatikker — skulle trykkes
med den i Bekendtgørelsen befalede nu noget ændrede Ret¬

skrivning.
Ministeriet vil fremdeles forbeholde sig, ligesom det alt

i nogle Tilfælde er sket, at bevilge Andragender, der maatte
fremkomme, om Udsættelse indtil videre med at følge Be¬

kendtgørelsens Regler ved Undervisning og Eksaminer, og i
Forbindelse dermed at give Tilladelse til at benytte ud over

den tidligere fastsatte yderste Frist danske Læsebøger og Gram¬
matikker, der ere trykte med en anden Retskrivning end den

i Bekendtgørelserne af 1889 og af Dags Dato indeholdte.

I Henhold til ovenstaaende bestemmes det herved:
1. De i Ministeriets Bekendtgørelse af 7. Juni 1889

indeholdte Retskrivningsregler ændres saaledes, som det frem¬
gaar af en under Dags Dato herfra udfærdiget Bekendtgørelse,
der træder i Stedet for Bekendtgørelsen af 7. Juni 1889,

samt af nye Udgaver af Saabys Retskrivningsordbog.
2. Indtil videre vil det ikke blive fordret, at andre

Skolebøger end danske Læsebøger og Grammatikker skulle trykkes
med den i Bekendtgørelsen af Dags Dato paabudte Retskriv¬
ning. De Læsebøger og Grammatikker, der nu foreligge

trykte i Overensstemmelse med de i Bekendtgørelsen af 1889
indeholdte Retskrivningsregler, kunne fremdeles benyttes.

3. Ministeriet forbeholder sig at bevilge Andragender,
som maatte fremkomme, om Udsættelse med at følge Ret¬

skrivningen i Bekendtgørelsen af Dags Dato, (jfr. Bekendt¬
gørelsen af 7. Juni 1889), ved Undervisning og Eksaminer
samt i Forbindelse dermed at meddele Tilladelse til at benytte

danske Læsebøger og Grammatikker, der ere trykte med en

anden Retskrivning end den i de ommeldte Bekendtgørelser
indeholdte.

27. Febr.

Bekendtgørelse ang. Retskrivningen.

Nr. 24. for Kirke= og Undervisningsvæsenet.)

(Ministeriet
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Det paalægges indtil videre de under Ministeriet for 27. Febr.

Kirke= og Undervisningsvæsenet hørende offentlige Skoler og
Seminarier samt alle de Privatskoler, der have Ret til at

afholde Afgangseksamen til Universitetet eller almindelig For¬

beredelseseksamen, for saa vidt der ikke af Ministeriet maatte

være særlig meddelt vedkommende Undervisningsanstalt en

Udsættelse, at følge ved Undervisning og Eksaminer de neden¬

staaende Retskrivningsregler samt at benytte danske Læsebøger
og Grammatikker, der ere trykte overensstemmende med disse.

De Læsebøger og Grammatikker, som nu foreligge trykte i
Overensstemmelse med de i Ministeriets Bekendtgørelse af 7.

Juui 1889 indeholdte Retskrivningsregler, kunne dog frem¬
deles benyttes, idet de fornødne Rettelser da blive at indskærpe

ved Undervisningen.

1. Saavel den latinske som den gotiske Bog¬
stavrække indøves i de lærde Skoler og i Seminarierne

I Almueskolen behøver kun den latinske Bogstavrække at
indøves skriftligt.
2. Med stort Begyndelsesbogstav skrives det

Ord, hvormed Foredraget begynder det første Ord efter
Punktum, efter Spørgsmaalstegn, Udraabstegn og Kolon,

naar disse Tegn forlange samme Ophold som Punktum, saa¬
ledes efter Kolon, naar en andens Ord anføres; endvidere

alle egentlige Substantiver, alle substantivisk brugte Adjektiver,
der betegne Sprog, Folk (Nationer) eller Religionsbekendere
(Dansk, de Svenske, en Kristen); endvidere enkelte Adjektiver,

brugte som et Slags Egennavne paa Personer, (den Almæg¬

tige — Gud, den Korsfæstede — Kristus, den Onde — Djæ¬
velen); endvidere Adjektiver og Ordenstal, brugte som Til¬
lægsnavne til Personer (Gorm den Gamle, Kristian den Ni¬
ende, Hellig Knud), eller sammen med et Substantiv dannende

et Egennavn (Vestre Kirkeaaard, Store Kongensgade); endelig

Tiltalepronominerne I, De, Dem, Deres, ligeledes Han og
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27 Febr. Hun anvendte i Tiltale. Man skriver Hans, Hendes Maje¬

stæt, kongelige Højhed.
Anm. Ved egentlige Substantiver forstaas saadanne, hvis

Bøjning er substantivisk. De fleste kunne forbindes
med den efterhængte Artikel.
Ethvert Ord, der,

staaende alene kan have Artiklen efterhængt, er et

egentligt Substautiv. Egentlige Substantiver kunne
ikke, staaende alene, bruges med Adjektivernes bestemte

Artikel. Herfra undtages den Helligaand og de Her¬

rer. Dog kan undertiden, men nutildags meget sjæl¬
dent, Adjektivernes bestemte Artikel i Flertallet sættes

umiddelbart foran Substautiver, der betegne en Sam¬
ling af Personer (et Folk, et Parti, en Klasse, en Fa¬
milie), f. Eks.: de Venders og Goters, de Tories og

de Whigs, de Vonner og Vanner, de Inelers Stam¬

tavle. Af disse Undtagelser kan dog ingen Tvivl op¬
staa; thi dels kunne disse Ord ikke paa denne Maade
bruges med Adjektivernes bestemte Artikel i Enkelttal
(undtagen det ene den Helligaand), dels kunne de

regelmæssigt bruges med den efterhængte Artikel.

Egentlige Substantiver ere: 1) oprindelige Substan¬

tiver (saasom: Gud, Verden, Konge, Karl, Danmark,
Tysker, Visdom, Kærlighed, Dybde, Dommer, Elsker
Levned, Tjeneste, Røgelse, Enere, Tiere, et Hundrede

Tusinde (et Hundrede Kroner, hvoraf adjektivisk: hun¬
drede Kroner); 21 infinitiviske Substantiver paa en
(Elsken, Haden, Liden); 3) nogle substantiviske Pronomi¬

ner, brugte i abstrakt Betydning (mit Jeg, Selvet, Altet,
et Intet); 4) adjektiviske Substantiver i bestemt Form,
der betegne et Sprog eller et Folk =Dansken, Fransken,

Tysken); 5) oprindelige Adjektiver og Participier, der
have tabt deres Betydning som saadanne og ere blevne

til Substantiver — de ende alle paa e og ere alle af
Intetkøn — et Onde, et Gode, et Indre, et Fore¬
tagende, Udseende, for mit Vedkommende, Højre og

Venstre (som Partibetegnelser); 6) et Par oprindelige
Superlativer, der have tabt deres egentlige Betydning
og ere blevne Substantiver: en Kæreste — Kæresten,
en Øverste— Øversten.
3.Den

gamle Stavelsedeling beholdes. En Tve¬

lyd med i deles aldrig. Eksempler: ejee, Højeen. — I Over¬
ensstemmelse med de almindelige Regler for Stavelsedelingen
Heles: Øk=se, vol=se, Sak=sen (bestemt Form), Duk=se (Flertal),
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Lek=sikon o. s. v. Derimod maa Ord som Eksamen, Eksempel, 27. Febr.
eksercere, eksalteret deles Eks=amen, eks=alteret o. s. v., da

eks= her er et selvstændigt Ord, det latinske Forholdsord er
(jf. aleene).
4. En Forbindelse af flere Ord, der er bleven

til eet Ord, skrives i eet Ord. Hvorvidt Sammensmeltningen
til et enkelt Ord er foregaaet eller ej, kan dog undertiden
være tvivlsomt. 1) Kan Sammensætningen bøjes som en
Helhed (eller viser forandret Køn), er den eet Ord:— der¬

imod er den to (eller flere) Ord, hvis første Led af Sammen¬

sætningen kan bøjes, men sidste Led er ubøjeligt. — 2) Fal¬
der Hovedtonen paa første Del af Sammensætningen, er

denne ligeledes eet Ord, for saa vidt ikke Betoningen aldeles
tydeligt viser flere Ord, ved at ogsaa sidste Del af Sammen¬

sætningen har sin, om end mindre fremtrædende, Hovedtone.
Selv i saa Fald kan dog Sammensætningen udgøre ect Ord i

Henhold enten til den foregaaende eller til den følgende Regel
(alting, ingenlunde, underneden). — 3) Er de oprindelige

Ords ligefremme Betydning forsvunden, og Sammensætningen
danner eet nyt Begreb, er denne eet Ord, særligt maa
mærkes de herunder forekommende Tilfælde, hvor det ene

Led af Sammensætningen er ubrugeligt alene.

Anm. Ord, sammensatte af et Egennavn og et Fællesnavn,
kunne undertiden for Tydeligheds Skyld skrives i to

Ord, forbundne med Bindestreg, f. Eks. en Knap¬
strupper=Hingst.

Efter disse Regler vil det være forholdsvis let at afgøre,
om en substantivisk, adjektivisk eller verbal Sam¬
mensætning, hvis sidste Led er et Substantiv, Adjektiv

eller Verbum, er eet Ord eller ikke. Eksempler: Modermælk,

Modersmaal, Filthat, Kvindfolk, Barnedaab, Kongsgaard.
Papirspenge Malkepige, Grønsvær, Stormand (men en stor

Mand“, Femkant (Femkanter, men fem Kanter), Fjerdedel,

Halvpart (derimod tredie Dagen, for største Delen, største
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Parten, i Overensstemmelse med: hele Tiden, al Sæden),
Enkeltmand, Menigmand, Dusbroder et Farvel, et Levvel

(men far vell lev vel!), Indgreb, Ihændehaver, Helaftens¬
stykke, Syvmilestøvler, alting (ligeledes ingenting, nogenting,
skønt Betoningen nærmest fordrer Deling, da det forandrede

Køn — en gal Ting, alting er galt — viser, at Sammen¬

sætningen er bleven til eet nyt Ord), Alnaturen (ligeledes Al¬

verden), Hvermand (det ved Gud og Hvermand, at tigge for

Hvermands Dør, men med Eftertryk paa begge Ledene: det
er hver Mands Pligt), godmodig, milevid, halvkogt, firbenet,
skadefro, selvkærlig, tilforladelig, tilfreds, gravlægge, godtgøre,
gennempløje derimod: Kongens Have, ingen Sinde, alle

Haande, alle Slags, al Slags, alle Vegne, en Del, lægge i
Grav, gøre godt.
Anm. Her maa mærkes de paa uregelmæssig Maade dan¬

nede Flertal: Bøndergaarde m. v. og Børnebørn,

hvilke dog kunne bøjes som Helhed. Fra Regel 1)
finder kun een Undtagelse Sted: Barnlille Flertal
Børnlille.

Af Participier dannes ofte med andre Ord Sammen¬

sætninger, som ellers ikke findes i Verbalklassen. Falder
Hovedtonen her ikke paa Participiet men paa Sammensæt¬

ningens første Del, er en saadan Sammensætning eet Ord,
f. Eks.: fredelskende, selvtænkende, godtroende, Dybgaaende,

ømtfølende, velbekendt, velskabt, med velberaad Hu, velop¬
dragen, nysnævnte, iøjnefaldende, stedfindende, længstlevende

ovennævnte, førstnævnte, videregaaende, de viderekomne, over¬

haandtagende; men derimod: Freden elskende, meget spisende,
vel opdragen, hvor Tonen tydeligt angiver to Ord. — Par¬
tikler som jo, des—desto, for, saa, danne ikke eet Ord med

et efterfølgende Adjektiv (eller Adverbium): jo bedre, des mere
(men deslige), for stor, saa stor. Undtagelse: aller
—

der

danner eet Ord med en efterfølgende Superlativ: allerkæreste

(ligeledes allersomdejligste).
Sammensatte Talord skrives ikke som eet Ord: ni og
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tyve, den ni og tyvende. Herfra undtages 50, 60, 70, 80, 27. Febr.
90 og tilsvarende Ordenstal, der skrives i eet Ord, samt
Sammensætninger af Ordenstal med halv — halvfemte —

og med selv — selvanden. Derimod skrives hver anden
(Mand), hvert andet (Menneske).
Sammensatte Pronominer ere: hinanden, hverandre

hvordan, saadan, deslige, hvor de oprindelige Ords Betydning
omtrent er forsvunden; de sjælden forekommende ihvo, ihvad,

ihvilken, ihvordan, endelig enhver, skønt det hedder ethvert.

Der bør skrives hvo (hvilken) som helst, thi hvo (hvilken) kan
bøjes, og Betoningen viser tre Ord.
Sammensatte Præpositioner ere foran, forbi, for¬

uden, iblandt, igennem, imellem, imod, ifølge, jævnsides, hin¬
sides, omkring, udi (— i), samt i overført Betydning: frem¬

for, henad, henimod, henved, indtil — fremfor mig, henad

den Tid, henimod Aften, henved to Tusinde, indtil Afgørelsen;
derimod: han føres frem for Retten, jeg gik hen ad Vejen,

han kom hen imod mig, sat hen ved Døren, ind til Væggen.
Der skrives i Steden for (eller i Stedet for), i Henseende

til. — Der mærkes en Del oprindelige sammensatte Parti¬

cipier, der bruges som Præpositioner: undtagen, angaaende,
vedrørende

Et Adverbinm foran en Præposition med sin

Styrelse skrives som særligt Ord: oven for mig, oven i Kur¬

ven, lige over for mig, tillige med Gaarden, bag ved Huset,
bag efter ham, bag paa — for paa Vognen, kom hid til
mig, ud ad Døren, uden for Døren, tvært imod Meningen,

nær ved Huset, inden i Huset. Følger ingen Styrelse paa
Præpositionen, og Udtalen ikke bestemt viser to Ord, danner

Sammensætningen eet Ord, et Adverbium: komme bag¬

efter, bagpaa, sidde forpaa, udad — indad til Bens, se hende
nærved, hjemad hjemmefra, hidtil, kom indenfor, indenad

udenad, det være langtfra, tilligemed, tværtimod. Derimod

skrives i to Ord i Henhold til Betoningen: klos paa, lige
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27. Febr. overfor, snart efter, længe efter, længe siden, siden efter, tværs

igennem. — Samme Regel følges ved Sammensætninger af
der, her, hvor og en Præposition: der i Huset, her paa Plet¬
ten, her til Stedet, hvor i Verden; men: derimod, deraf kan
dn se, heri har du Ret herpaa gik han, hertil kom jeg, hvor¬
paa han gik. — Der bør skrives desuden, desforuden (des¬

angaaende), hidindtil, tilmed, da Sammensætningernes enkelte
Dele have tabt deres ligefremme Betydning og tilsammen
danne eet nyt Begreb.

Præpositioner med efterfølgende Styrelse, der

betegne noget adverbielt eller konjunktionelt, skrives
i to Ord undtagen: a) naar Sammensætningen i Udtalen

lyder som eet Ord og tillige Hovedtonen falder paa Præ¬

positionen: afsides forhen, forud, forlods, forlængs, baglængs,
fralands, paalands, overhaands, overmaade, inden= eller uden¬

bords, bys, dørs, Alands, =rigs, sogus, =skærs, volds, uden¬
vælts, mellemrigs, efterdags (herefterdags, hidtildags, nutil¬
dags), eftersom, førend. Derimod for ude, bag ude.
b) Naar Præpositionen med sin Styrelse danner eet nyt Be¬

greb, i hvilket de to oprindelige Ords Betydning er for¬
svunden, og da for det første særligt, naar det styrede Ord

er ubrugeligt alene: foran, igen, itu, ihjel, især, omkuld, om¬

sider, omtrent, overvættes, tilforn, tilovers fordi, efterdi,
og dernæst: forneden, foroven, foruden, efterhaanden, efter¬

haands, imidlertid, overalt, overens, overhovedet, overskrævs,
overtvært, tilbage, tillige, tilsammen, tilfreds (jfr.: utilfreds“,

tilpas (jfr.: utilpas), underhaanden, undertiden, underneden,
undervejs — idet, forinden, ifald, imedens, medmindre. Der¬

imod skrives i to Ord: af Lave, fra Borde, i Blinde, i

Flæng, i Gaar, i Forgaars, i Forvejen, i Gære, i Lave, i

Mag, i Staa, i Vejen, om Kap, om Bord, over Bord,
i Aftes, i Morges, paa langs, paa tværs, til Bords, til
Lands, til Søs, til Vands, til Vejrs, til Væds, til Dels, til

Gavns, til fals,— for fulde, i Hænde, i Rette, i Sinde, i
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Tide, paa Fode, paa Veje, med Rette, til gode, til Huse, til 27. Febr.
Haande, til fulde, til Føje, til Veje, til visse, til Ende, til

Lykke, til Rette, til Side, til Stede, til Syne, til Kende, til
Mode, til Orde, ved lige, — af Sted, for Haanden, for
Tiden, for længst, for vist, for Resten, for øvrigt, fra sidst,

i Dag, i Morgen, i Aften, i Stand, i alt, i alt Fald, i det

mindste, i lige Maade, i Stykker, i Hu, i øvrigt, imellem
Stunder, (nu om Stunder), om lidt, paa ny, paa Stand.
paa skraa, til sidst.

Om andre adverbiale Sammensætninger end
de ovenfor nævnte gælde de samme Regler som om Præpo¬

sitioner med efterfølgende Styrelse, der betegne noget adver¬

bielt. Eksempler: anderledes, ligeledes, saaledes, nogenledes
indbyrdes, ligesaa (— ligeledes, men lige saa godt, lige saa

vel), ligedan, ligefuldt, ligefrem, ligervis, stykkevis, heldigvis
m. v., allesteds, ingensteds, noksom, saadan, saasom, næsten¬

dels, dagligdags, midtskibs m. v., altid, dernæst, ydermere,
aldeles, alligevel, hvordan, hvorledes, fremdeles, særdeles,

—

allerede, saalunde, ingenlunde, nogenlunde, hvorlunde, mange¬
lunde,

desaarsag, desuagtet desligeste, engang (men een

Gang), endnu, maaske, kanske. rigtignok, vistnok (men: dette

er rigtigt nok, vist nok), derhen, derhenne, deroppe, og lig¬

nende Sammensætninger med der, ligeledes Sammensætninger
med her: herhen o. s.v, og med hvor i stedlig Betydning: hvor¬

hen (dog skrives hvor som helst, da Betoningen viser tre Ord)
Derimod skrives i to Ord: hvor faa, hvor mange, hvor

lidt, hvor meget, hvor ofte, hvor tidt, hvor vidt (dog skrives
det dagligdags Udtryk hvornaar — naar i eet Ord; saa
ofte, saa tidt, saa nær, saa vidt, saa godt som, saa som saa,

alt for, for ofte, for lidt m. v, som oftest, did hen, end ikke.

(Om Forbindelser som ingen Sinde, alle Vegne, alle Slags
se ovenfor.)

Om andre konjunktionelle Sammensætninger

end de tidligere nævnte gælde samme Regler som for adver¬
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biale Sammensætninger: ogsaa, altsaa, saasom, dersom, lige¬

som, saafremt, endskønt, omendskønt, enddog, endog, endogsaa,
endda, endsige, ihvor, hvorvel, ihvorvel, saavel (som Kon¬
junktion; derimod naar vel har beholdt sin ligefremme Be¬

tydning: han kan gøre det lige saa vel som jeg, fuldt saa
vel som dus. — I to (tre) Ord maa skrives for at, efter
at, saa at, saa suart, som om, alt som, om end, ikke heller,

al den Stund, for saa vidt, naar som helst (da Betoningen
viser tre Ord). I eet Ord skrives en Del sammensatte

Interjektioner, som hillemænd, saamænd, pinedød, desværre
(derimod des værre, naar værre er Adjektiv eller Adver¬
bium).
5.

Adjektiver paa ig have altid t i Neutrum: et

lykkeligt Liv, det er rigtigt, om muligt, saa vidt muligt.

6. I dulgte, dulgt, Dølgsmaal, solgte, solgt, Salg,
spurgte, spurgt, Spørgsmaal, valgte, valgt, Valg beholdes g.
7.

Verbernes Flertalsformer beholdes i Nutid

svi have, ere, blive, skulle, kunne, ville, elske, grue, bo, tænke,
dø, tage, lyde, se, sove, synge, drikke, falde, bede, fnyse, ryge,

flyve, sidde, bæve, tie, slaa, faa, staa). — I Fortid kunne
Flertalsformerne beholdes i en Del stærke Verber, nemlig i
dem, som i Enkelttal ende paa en Medlyd (undtagen 1 og s)

og have en lang, fra Nutidens forskellig Selvlyd (vi grebe,

krøbe, bade, glede, lode, brøde, skrege, droge, bare, fore, dreve;
men vi lo, vi fløj, vi drak, vi løb, vi stjal, vi frøs). Der

skal skrives vi bleve og ligeledes vi vare.
8. a. Substantiver, der ende paa en betonet Selv¬
lyd og have Flertal paa r, danne dette ved Tilføjelsen

af er: Sø — Søeer — Sø=erne, Ko — Kører — Køeerne,
Aa — Aacer — Aarerne, Træ — Træeer —Træ=erne, Taa

Tærer — Tærerne, Le — Lecer — Le=erne.
b. Berber, hvis Stammer ende paa en betonet Selv¬

lyd, danne Præsens Indikativ Aktiv ved Tilføjelsen af r
og Passiv ved Tilføjelsen af s (at bo — jeg bor, dø
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jeg dør, sy — jeg syr, se — vi ses, begaa der begaas). 27. Febr.
Derimod beholde de Verber, der i Infinitiv have e efter den

betonede Selvlyd, ogsaa e i Nutid og i Passiv: bie, tie, grue,

lue, blues, bejae — jeg bier, tier, jeg gruer, blues, det luer,
jeg bejaer. Endvidere at *duek) eller du, 7die eller di, Lvie

eller vi, befri (ind=, udfri) eller befrie, forny eller fornye — jeg
duer, dier, vier, frier, befrier, fornyer, jeg vies, fries, det fornyes.

Anm. Der bør skrives duelig, gruelig, afskyelig.
De samme Verber danne Præsens Participium ved Til¬

føjelsen af ende til Stammen, og Perfektum Participium,
dog med Undtagelse af Stammer paa e, ved Tilføjelsen

af et: gaaende gaaet, boende — boet, syende — syet, men
seende— set. Dø har døende — død (afdød, uddød m. v.)

Endelig danne disse Verber, for saa vidt de ere svage, Im¬

perfektum ved Tilføjelsen af ede: jeg saaede, boede, syede,
indviede, teede mig. Dø har dog døde, og ske skete.
9. Det stumme og understøttende e bortfalder.

Ligeledes bortfalder i Almindelighed Selvlydsfordobling.
For at undgaa Misforstaaelse beholdes dog Selvlydsfordob¬

ling i et Par enkelte Ord: Talordeue een—eet til Forskel
fra Artiklen en—et, og viis-viist til Forskel fra vis-vist (der¬

imod enbenet, Visdom o. s. v.). I danske Ord maa aldrig
Accenttegn benyttes. I fremmede Ord med Tonen paa sidste

Stavelses Selvlyd kan, for at undgaa Misforstaaelse, skrives
Accent over e (f. Eks.: Armé, Allé, Kannonér)

10. Der skrives aa, ikke ä. Den lauge Aa=Lyd betegnes
ved aa med følgende Undtagelser: Alvor, (Alkove, Bog, Brog,
broget, klog, koge, Krog, kroget, love, otte, Svoger, Torsdag,

Vorte, vove — endvidere nogle Ord, der kunne udtales saa¬

vel langt som kort: Drog, Fjog, Orlog, Orlov, Sprog, Tog.
Hvor Stammen har o for kort Aa=Lyd, beholdes o i
) Naar den ene af to Former, som begge ere tilladte,

særlig anbefales af Ministeriet, er den saavel her som
i det efterfølgende mærket med en foransat Stjerne.
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Bøjninger og Afledninger selv om Lyden bliver eller kan
blive lang — f. Eks: bort — borte, grov — grove, Lov —
Loven, Skov — Skoven, sov — sove, vor — vore.

Den korte Aa=Lyd betegnes ved o med følgende Und¬
tagelser: Aadsel, Aand, Aande (aande), Baand, Flaad, Haand,

Laad, laadden, en Maatte (der siges baade Maatte og Matte),

naal Raad, raadden, saa (og Sammensætninger: saadan, saa¬
ledes, ogsaa, altsaa), Undersaat, Baand. Vaande, (samt Kaarde).

Hvor Ordets Stamme har lang Aa=Lyd betegnet ved aa,
beholdes aa i Bøjninger, Afledninger og Sammensætninger,
selv om Lyden i disse er gaaet over til at være kort, f. Eks.
maa — maatte, Naade — Naadsens, Maal — Maaltid

skaane — Skaansel, vaage — vaagne, Kaalorm, Skraaplan,
Smaating, Taaspids. (Der skrives vogte). Har Ordets

Stamme Æ=Lyd, men Ordet i Bøjninger faar Aa=Lyd, be¬
tegnes denne ved aa: træde traadt.

11. Den lange Æ=Lyd betegnes ved æ med følgende
Undtagelser: bedre, der, deres, ere, her, hver, Legeme, sjette,
tjene. Endvidere maa mærkes fjerde, Stedet, udstede m. v.,

af Sted. Der kan skrives baade *Jern og Jærn.
Regler om, hvorledes kort Æ=Lyd bør skrives¬

1) Har Ordets Stamme lang Æ=Lyd og æ, beholdes æ og¬
saa i Bøjninger, Afledninger og Sammensætninger, selv om
Lyden i disse er kort: Blæst, bævre, Fjællebod, færdes, Færd¬
sel, hærge, kærlig, næbbes, nærmere, nærmest, næst, næsten,
ræddes, Rædsel, Skærsild, Skærsommer, Skærtorsdag, tvært,

tværtimod, Vædske, værdig. (Der skrives Herred, Hertug,
Herberge). 2) I Ord, i hvis Stamme eller anden frem¬

trædende Form der findes a, Aa=Lyd eller ej, eller som kan

betragtes som afledet af et andet Ord, der har en af disse
Lyde, betegnes den korte Æ=Lyd ved æ: brække, brænde,

Bændel, drægtig, Dræt, dæmme, færre, flække Forældre,
fænge, fælde, fængsle, færge, fæste, Gæld, gælde m. v.,

græmme, Grævling, Gænge, gængs m. v, Gæsling gætte,
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hjælpe, hvælve, hvæsse, Hælvten, Hænder, hænge, hærde

27. Febr.

hævde, Hætte, knække, Kræmmer, Kælling, kælve, kæmme,

Kæmner, Kæmpe, kæntre, kæppe, kæphøj, Kærre, Kærve,
lægge, læmme, længe, længes, lemlæste, mægte, Mælk, mælte,
Mængde, mæske, mætte, nægte, nævne, prægtig, række, saa¬
mænd, skælve, en Slæt, smække, sprække, spænde, strække,

stænge, stævne, Stænte, stække, svække, sælge, fælde, skæfte,

sætte, Skæl, skæmme, skærpe, træffe, trække, trænge,
Tægt (Aftægt m. v.), tække, tælle, tæmme, tænke, Udlænding,
Vægt, vægtig, Vægter, vække, Vælde, vældig, vælge, vælsk,

væmmes, vænne, vækse, Vækst, værge, værne, Ægt, Ælde,
ældre, ældst, Ælling, ændre, ængste. (Der skrives begge,

Menneske, nem, at nemme, fornemme, et Nemme. Der kan

skrives baade ÆEl og Æl, ÆElm og Ælm, ÆEsp og Æsp,
=Hessel og Hæssel, neppe og næppe, (Remse og Ræmse,

=Skjelskør og Skælskør). 3) I Ord, i hvis Stamme eller
anden fremtrædende Form der findes e eller i (men ikke ej),
eller som kan betragtes som afledet af et andet Ord, der

har en af disse Lyde, betegnes den korte Æ=Lyd ved e:
Enke, enkelt, fersk, hen, ihjel, jer, Levned, mens, rense,

Rensdyr, Revle, Revne, Skel (skellig, skelne, Forskel m. v.,
Spjeld, Stel, tvende, trende, tretten, tredive. (Der skrives

dog Værk og baade “blænde, Blændværk og blende, Blend¬
værk). 4) I Ord af græsk, latinsk, fransk Oprindelse skrives
e, hvor dette findes i den fremmede Stamme, f. Eks: Ar¬

rest, Berberis, Censur, Centner, Cypres, Dialekt, Element,

Ferle, Hermelin, Hveps, Interesse, Kabinet, Kaserne, Klerk,

Lektie, Messe, Nerve, Orient, Orkester, Patient, Perle, Pest,
Presse, Procent, Professor, Regiment, Regent, Rest, Sekt,
September Tempel, Terne, Testament, Vers. (Der skrives
dog Præst). 5) I andre Ord end de, der kunne henføres

under Reglerne 1—4, skrives e eller æ for Æ=Lyd efter

nugældende Brug, dog at e skrives i Ordene fjern, fjermer,
fjerne, gerne, Gerning, Hjerne, Stjerne, Terne, ternet, Ter¬
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27. Febr ning, Hjerte, streng og i disse Ords Sammensætninger og

Afledninger. (Der kan skrives baade BBjerg og Bjærg,
FFjeld og Fjæld, Hjelm og Hjælm, *Jellinge og Jællinge,

rKrebs og Kræbs, Kærne og Kerne, *Kærte og Kerte.)
12. J=Lyd betegnes ved i, U=Lyd ved u, Y=Lyd ved

y. — Lang E=Lyd betegnes ved e, lang O=Lyd ved o, lang

Ø=Lyd ved ø. — Kort E=Lyd betegnes ved e eller i; i
bruges i alle Ord, hvor den hidtidige Brug har fastslaaet
det. Man skriver Fedt, Kirtel, tufinde (Tusinde), Ærinde.

Kort O=Lyd betegnes ved o eller u; u bruges i alle Ord,
hvor den hidtidige Brug har fastslaaet det. Man skriver
Kunst, fordum, stundom. — Kort Ø=Lyd betegnes ø eller y

y bruges i alle Ord, hvor den hidtidige Brug har fastslaaet
det. Man skriver Mønster, Mønt, størkne, Sødskende,
ørkesløs.

13. I Stedet for ai, ei, oi, øi, ui, skrives aj, ej, øj (og¬
saa for oi), uj. — Der skrives =Dejg, Ffejg, Lsejg eller
Dej, fej, sej. I Stedet for an og ou skrives av og ov.
Man bør skrive Lav, Sav, tav, Plov, Tov.
Ai, ei m. v. og an og ou maa helst bibeholdes i frem¬

mede Ord; særlig bør de beholdes i Navne (August, Enropa,
J. L. Heiberg).

14. V forant hærdes til f, naar den foregaaende
Selvlyd er kort og staar umiddelbart foran v— haft, groft,

Løfte, men lavt, skævt, halvt, djærvt, ellevte, tredivte; de to
sidste Tilfælde, fordi e og i foran v her knap høres. Der
skrives tyvte, brovte, flovt, stovt i Henhold til Udtalen. —

Der skrives: af, Afgift, Aftægt m. v., ligeledes Stiffader.

Man bør skrive Viol, violet, Violin (ogsaa Vridbor), men
Fernis, fernisere.

15. I skrives ikke efter g og k foran e, æ og ø.
I danske Navne kan j beholdes efter g og k foran betonet
e, æ, ø: saaledes “Kjøge, rKjøbenhavn eller Køge, Køben¬
havn. — Ellers beholdes j i alle Tilfælde efter hidtidig
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Brug, selv om det i nogles Mund er; blevet stumt, altsaa: 27. Febr.
Fjeder, Fjer, at fjedre, Mjød, Sjælland, Skjald. — Efter
en kort Stavelse, endende paa l, n eller blødt d kan Ende¬

stavelsen ie ombyttes med je, f. Eks. BBallie eller Balje,

*Brynie eller Brynje, VLillie eller Lilje, MMidie eller Midje.
Mønnie eller Mønje, =Smedie eller Smedje, TTillie eller
Tilje, Ftredie eller tredje, WVidie eller Vidje, WVillie eller
Vilje (men: Familie, Olie, Linie, Komedie o. desl.).

16. H foran j og v skrives i samme Udstrækning som
hidtil, altsaa f. Eks. hjem, hjælpe, Hjejle, hviske, hvisle

hvæsse, hver, Hvilling, Pighvarre, hvæse. (Der skrives Jærpe)
H skrives i Udraab som ohl ahl m v., naar Lyden er
langt udtrukken (men: o ve: o Menneskel o. desl). Stumt

h bortkastes for øvrigt i danske Ord undtagen i Ordet thi.
I nordiske Navne kan det beholdes: *Thor, =Thyra eller
Tor. Tyra.
17. Regler om stumt d. Det stumme d skrives,
naar d eller t findes (skrives) i Stammen, ellers ikke.

Undtagelser: a) Stumt d udelades mellem n og s og
foran sk, naar Ordets Stamme ligger uden for Sprogets
Grænse — Grænse, Krans, Panser, Pinse, Ransel, Skanse,

klaske, Kusk, Pisk, plaske, Sveske, tysk — derimod Handsel,
standse, Brændsel, Vindsel, Alands, hundse, hundsk, bondsk,

fjendsk, mindst, mindske, (mindre), bidsk, jydsk, gridsk, Gødske,

gødske, tradske (træde), vadske, Vædske, vædske (vaad, væde), og
naturligvis under Bøjning: Mands, Lands, Sinds o. s. v.
Anm. Selvfølgelig maa d udelades mellem n og 8 og foran
sk i saadanne Ord, hvor d eller t ikke findes i Stam¬

men: Dans, Frynse, Glans, glinse, granske (grant),

træsk, Lanse, lense, Linse, Prins Provins, Sans,

sanse, ænse, kysk, læske, mæske, smiske.
b) Foran en Afledningsendelse, der begynder med t,

gaar et foregaaende d over til t: gotte sig, stritte, lytte,

støtte, flittig, vittig. Der skrives khvidte eller hvitte, tidt
eller tit. — Under Bøjning beholdes altid det stumme d
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27. Febr. foran t: haardt, hvidt, mødte, mødt, stødte, stødt, vidt, bandt,
fandt, holdt. — Der skrives Fedt, fedte, Kridt, kridte, Krudt,

lidt, midt, Ridt, Midte, Skridt, skridte Derimod skrives
mat, mæt, Ritmester og Bræt, Flertal: Bræder — i enkelte

Sammensætninger Brætter. (Ligeledes skrives Skilt, Felt).
c) Stumt d efter 1 og n beholdes i samme Omfang

som nu, selv om d eller t ikke findes i Stammen: Alder,

huld, Huld, Guld, skulde, vilde, Stald, holdtl, voldsom, Mand,

Mund, Hund, Land, Mynde, Hind, Hinde, kunde, Handling,
Myndling, mundtlig, iblandt. — Der skrives kullet, skaldet,

sprælle, Mylder, myldre. (Bold, Flertal: Bolde, udtales i
Almindelighed med lydended).
Eksempler paa stumt d: bedst, sidst, Bidsel, Færdsel,

Gærdsel, Skærmydsel, fodse, Gods, hidse, Kabuds, Klods

(men klos paa), kradse, Lods, lodse (men en Los (Dyret), at
give los, at losse), Palads, Plads, pludselig, pludskæbet,

pudse, Puds, (men lille Pus, pusle), ridse, Smuds, spids, Stads

(men Fjas, Spas), spadsere, Sejlads, Stillads, Strabads,
Struds, Studs, studs, Trods, Vindsel, ødsel — verdslig —

Snedker (snide, snitte) — Bødker. Ligeledes skrives Gidsel,
Kreds, Kryds, Lidse, splidse, Tidsel, Tudse.

Eksempler paa Ord, hvor stumt d bør udelades: besk,
fælles, gnisk (Gnier), i Gære, hisse (hejse), Karusse, Plys,
Trisse, trisse— skønt, endskønt, — Søskende. Der skrives
SBajads eller Bajas, Ffraadse eller fraase, =Kyrads eller

Kyras, *Morads eller Moras, TTruld)sel (nu sædv. Trusel)
eller Trussel.

18. Q ombyttes i danske Ord med k.

19. T ombyttes i danske Ord med ks, f. Eks seks,
seksten (udtales sejsten).
20. Medlydsfordobling foran anden Medlyd bortfalder

Døtre, sikre, mudre, ofre, tapre (men naturliqvis: attraa,

Baggrund, Uddrag, Bredde, Vidde, Trolddom, — men Lær¬
dom, af lære). Medlydsfordobling finder Sted mellem
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Selvlyde, hvoraf den første er kort og betonet; j, v fordob= 27. Febr.

les dog ikke. Eksempler: Labber, Gedde, vædde, Skrædder,

Daddel (Frugten, men Dadel), Flaaddet, Voddet, Spiddet
(men Smeden, Budet, Spydet m. m.), skaffe, Brygger,
Smakke, Lolland, Skellet, Brylluppet, fornemmelig, tak¬

nemmelig, Lammet, vænne, narre, Glasset, sætte; men eje,
Ravet. Der skrives =Blusel eller Blussel, TTrusel (se 8 17)

eller Trussel. — Efter lange Selvlyde finder Medlydsfor¬

dobling Sted: a) af det haarde g i Ordene: Drægge, dægge,
Hæggen (ogsaa med blødt g: Hægen', Læggen, Lægget, Plag¬
gen, Skægget, Væggen, Æggen (kan ogsaa udtales kort),

Ægget; b) i Ordene Næbbet, otte, sjette, Sotten, Ætten
(kan ogsaa udtales med kort æ).
21. Til Vejledning ved fremmede Ords Skrive¬

maade anbefales følgende Regler:
I. a) C beholdes for S=Lyd, ligesaa stumt c efter s, og

for K=Lyd foran et andet e, der lyder som s. Ellers skrives
k for c. (Centrum, Scene, Accent, Vokal, Konsonant).

b) Q og „ ombyttes i almindelig brugte Ord med hen¬
holdsvis k og 1s.

0) I almindelig brugte Ord ombyttes ph med f (Filo¬
sofi, Fysik, Sfære, Sfinks), th med t (Teater, Teologi), rh

med r (Rytme), ch — 7 med k (Katekismus, Kor. Kirurgi,
Kemi, Orkester, Skema, Skisma). Derimod beholdes ps
(Psykologi); dog kan skrives Salme eller *Psalme.
0)I

oprindelig tyske Ord ombyttes ; med s (sire, van¬

sire, sitre). Ellers beholdes ; (Zone. Zenit).
c) Om Brugen af sch mærkes følgende: 1) Findes ved

Siden af Formen med sch en Form med sk, foretrækkes
denne. Saaledes i græske Ord (se 0); ligeledes i Ord af
andre Sprog, som Droske, Blansket, Mansket, Marskal, Mar¬

skandiser, Skaberak, Skak, Skakt, Skalotteløg, Skatol, Skellak.

Ellers 2) beholdes sch i tyske Ord, som Frosch (paa en Vi¬
olinbue), Gletscher, rutsche (og paa samme Maade Bratsch).
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27. Febr.Der

Vkg. ang. Retskrivningen.

skrives Bolsjer. 3) I Ord af Fransk (se ID) og Eng¬

elsk ombyttes sch med de i disse Sprog brugelige Betegnelser
(ch, sh), f. Eks. Punch, Sherif, Shirting. Dog skrives Sjal,

sjippe. 4) I Ord af andre Sprog (navnlig ikkeeeuropæiske
eller saadanne europæiske, som ikke tilhøre vor Sprogæt) om¬
byttes sch med sh, f. Eks. Dervish, Janitshar, Pasha, Shah,

Sheik Shiit, Shaman, Shibbolet Kashmir, Rustshuk,
Kamtshatka, Shat=el=Arab. Dog skrives Kautsjuk, Sjako,

Sjakal, sjakre og (som nu ogsaa sædvanligt) sjofel.

6) Ord som Intelligens, Potens, Finanser skrives uden
t mellem n og 8.

g) W bruges i Ordene Whig, Whisky og Whjst (og
en Sammensætning som Wienervogn); ellers skrives v.

II I franske Ord, selv om de ere almindeligt brugte,

beholdes den franske Lydbetegnelse, naar i Udtalen særlig
franske Lyde (j, g, ch, U, gn) forekomme; dog bortfalder

sædvanligt det stumme e i Enden af Ordene. Ligeledes be¬

holdes Lydbetegnelserne an, ean, ay, oy, oi, ei, on, e—9, U,
en, em, on, ti, g, stumt h, stum Endekonsonant. De franske
Accenter kunne beholdes. Eksempler: jaloux, Jalousie,
Chaussé, Broche, Galoche, Fetich, Toilet, Geni, gentil, Na¬

tion, Rayon, loyal, Teint, Prestige, Revu, Emballage, brouil¬

lere, Bataille, Vignet, Chenille, Entré, Atelier, Buffet, Facon,
Niche, marchere, Malheur, Göne, Töten, Tantiöme. Om

c og g se ovenfor I. a) og b). Derimod skrives i Almindelig¬
hed for de franske Lydbetegnelser ai og en henholdsvis æ og
ø. — f. Eks.: Karantæne, Inspektør. Støder e med K=Lyd

et fransk Ord umiddelbart sammen med en anden fransk

Lydbetegnelse, da maa man, naar Ordet bruges paa Danst

enten ogsaa ombytte denne eller beholde c — f. Eks, Kupé
eller Coupé, men aldrig Koupé.
III. I Indlyd af fremmede Ord anvendes Medlyds¬

fordobling i Reglen ikke, uagtet Selvlyden er kort og be¬
tonet, naar den ikke findes i det fremmede Sprog (Artikel¬

Blg. ang. Retskrivningen.
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Titel, Skrupel, Krønike, Tyfus o. s. v.); dog undtages Ord 27.

Fobr.

hvori Fordoblingen er bleven almindelig Brug, som Kam¬

mer, Nummer, Kaffe. Derimod fordobles en i fuldt be¬

tonet Stavelse staaende Endemedlyd foran følgende Selv¬
lyd uden Hensyn til Skrivemaaden i det fremmede Sprog:

Politikken, Botanikker (Flertal af Botanik, forskelligt fra (en
Botaniker), Institutter, Eremitter Attrapper, Paragraffer,

Konsoller o. s. v. (men Buffeter o. desl., hvor Medlyden ikke
udtales, og Bassiner o. desl., hvor vi udtale n som ng).

Har Stavelsen kun Bitone (som i Konsul, Punktum, Leksi¬

kon), anvendes Fordobling ikke undtagen i enkelte Ord,
hvori den er bleven almindelig, som Biskopper, Omnibusser.
(Medlydsfordobling efter ubetonet Selvlyd beholdes i

Reglen, naar den findes i det fremmede Sprog (Allé, Bal¬
lon, abonnere, Buffet o. s. v.); dog skrives enkelt Medlyd

overalt, hvor Brugen har indført det: Bajonet, Kanel, Karbo¬
nade, Pomade, Paryk, traditionel m. m. Afvigende fra den
fremmede Form skrives Mytteri)

Fremmede Ord, der ere fuldt optagne og indgaaede i

Sproget og i Udtalen have tabt de fremmede Lyde, skrives
efter Sprogets almindelige Regler Ansjos, Kaptajn, Kontor,
Løjtnant, nervøs, Tempel, Ur, Trone. — Dog ombyttes
aldrig ch, g, j eller ti med jj (undt. Ansjos).

Bekeudtgørelse ang. Betingelserne for at kunne 8. Marts.
udøve Tandlægevirksomhed og Omfanget af denne. Nr. 26.
(Justitsministeriet.)
Indm. Saml. pag. 186.

Bekendtgørelse ang. Henlæggelse af Middelgrunds=11. Marts,
fortet under Staden Kjøbenhavns Jurisdiktion. (Ju¬ Nr. 27.
stitsministeriet).
Indm. Saml. pag. 188.
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11. Marts.LovJsom

L. om Salg af fersk Fisk m. m.

Salg af fersk Fisk m. m. ved offentlig

Nr. 28. Anktiøn. (Indenrigsministeriet).
Indm. Saml. pag. 188
11. Marts.

Lov om Genoprettelse af et Departemenichefsembede

Nr. 29. under Ministeriet for Kirke= og Undervisningsvæsenet.
(Ministeriet for Kirke= og Undervisningsvæsenet).
Indm. Saml. pag. 188.
11. Marts.
Nr. 30.

Lov om Afhændelse af Skovridergaarden „Kal¬

holmegaard“ m. m. og deraf følgende Forandring i

Lønningsvilkaarene for Embedet som Skovrider for

I. Frederiksborg Skovdistrikt.
Vi Christian den Niende osv. G. v.: Rigs¬
dagen har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadfæstet

følgende Lov:
1. Finansministeriet bemyndiges til ved indtrædende

Ledighed i Skovriderembedet paa 1. Frederiksborg Skovdistrikt
til antagelig Pris at afhænde Embedets nuværende Tjeneste¬
bolig „Kalholmegaard“ med tilhørende Tjenestejord samt den

paa Gaardens Marker beliggende Herløv Planteskole.
2. Ved ny Besættelse af Skovriderembedet paa 1ste

Frederiksborg, Skovdiskrikt tillægges der Skovrideren i Stedet
for Tjenestejord en fast aarlig Godtgørelse af 1,000 Kr. samt

500 Kr. aarlig til Hestehold, hvorhos der paa Distriktet op¬
føres en ny Tjenestebolig, der overtages af Skovrideren til

Brug og Vedligeholdelse paa de sædvanlige lovbestemte Vil¬
kaar. Til den ny Bolig kan der afgives et Areal af c. 3

Tdr. Lands Størrelse til Husplads, Have og Vænge, og til
dens Opførelse m. v. kan anvendes indtil 16,000 Kr.

*) Ved allerhøjeste Resolution af 18. Marts 1892 bi¬

faldtes det, at der under Ministeriet for Kirke= og
Undervisningsvæsenet genoprettes et særligt Departe¬

ment for de Kirkevæsenet vedkommende Sager.

L. om Underoffic. Forsyn. med Overmunderingss. 509 1892.

Lov om visse Underofficerers Forsyning med Over=11. Marts.
munderingssager. (Krigsministeriet).

Nr. 31.

Indm. Saml. pag. 189.

Lov om Tilkøbsafgift af Skibe, der indføres til11 Marts.
Færøerne. (Justitsministeriet).

Nr. 32.

Indm. Saml. pag. 189.

Lov sigtende til at lette Udarbejdelsen af nye11. Marts.
Skøde= og Panteregistre paa Færøerne. (Justitsmi= Nr. 33.
nisterict).
Vi Christian den Niende osv. G. v.: Rigs¬

dagen har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadfæstet
følgende Lov:

1. Omkostningerne ved Udarbejdelsen af nye Skøde= og

Panteregistre for Færøerne afholdes paa samme Maade, som
ved Lov om ny Skyldsætning paa Færøerne af 29. Marts
1867 § 12 er fastsat med Hensyn til Omkostningerne ved

det der ommeldte Matrikuleringsarbejde.

2. Under Udførelsen af det i 8 1 omhandlede Arbejde,
dogikke ud over den 1. Juli 1902, skal Amtmanden over

Færøerne være bemyndiget til uden Betaling at udlevere

Bevillinger til Erhvervelse af Ejendomsdom. Naar han fin¬

der, at Omstændighederne tilstede det, skal han derhos kunne
bestemme, at Stævningen i den til saadan Doms Erhvervelse
anlagte Sag kun behøver at indrykkes i den til retslige Be¬

kendtgørelser paa Færøerne antoriserede Avis.
3. I samme Tidsrum skal Amtmanden over Færøerne

være bemyndiget til uden Betaling at meddele Sorenskriveren
Bevilling til under de for Mortifikationsstævninger sædvanlige
Former at indkalde de mulige Indehavere af saadanne ved

de nye Skøde= og Panteregistres Forfattelse tilbageblivende

uudslettede Hæftelsesbreve, som ere over 20 Aar gamle, og

med Hensyn til hvilke det ikke kan bringes i vis Erfaring,
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11. Martsom de ere afgjorte eller ikke. Saafremt da ingen melder

sig paa eller inden den i Stævningen forelagte Tægtedag,
bliver det ved Dom at bestemme, at Dokumentet kan udslettes
af Pantebogen, hvorefter det fornødne naturligvis bliver at

iagttage i Registret. Men naar nogen melder sig med For¬
skrivningen for at holde denne i Kraft, bør derom ske Note¬
ring i Registrets Anmærkningskolonne ved Siden af det Sted

i Hovedkolonnen, hvor Forskrivningen er anført, og ligeledes
i selve Protokollen ved Siden af den deri indførte Forskriv¬

ning. Saa bør der og paa Dokumentet gives Paategning
om den saaledes gjorte Anmeldelse.

Skulde nogen melde sig til den bestemte Tægtedag med
Paastand om, at Fordringen er i Kraft, men at Forskriv¬
ningen er ham frakommen, vil der være at forelægge ham

en Frist af 4 til 8 Uger efter Omstændighederne, inden hvilken
han for Sorenskriveren har at bevisliggøre, enten at Ejen¬
dommens Besidder erkender hin Fordring, eller at Anmel¬

deren har foretaget de fornødne Skridt for paa retlig Maade

at faa sin Paastand afgjort. Efterkommer han ikke dette
Tilhold, bliver Forskrivningen at udslette; men i modsat
Fald bliver den staaende uudslettet, indtil det oplyses, hvor¬

ledes Sagen ved endelig Dom er bleven afgjort. Naar
derimod Forskrivningen er fremkommen, vil der ikke under
den efter hin Stævning anlagte Sag blive noget at afgøre
med Hensyn til de Indsigelser, som Ejendommens Besidder
maatte fremføre imod dens vedvarende Gyldighed, men ved¬

kommende vil have ved en særskilt Sag at søge dem afgjorte.

Omkostningerne ved Mortifikationsstævningens Bekendt¬

gørelse saavel i den Berlingske Tidende som i den til retslige
Bekendtgørelser paa Færøerne antoriserede Avis udredes af

Færøernes Amtsrepartitionsfond.

4. I samme Tidsrum bortfalde alle Retsgebyrer i Sager,
der paa Færøerne anlægges til Erhvervelse af Ejendomsdom
eller Mortifikation af Pantebreve.

L. om Ravnens Yngel paa Færøerne.
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Lov om Ødelæggelse af Ravuens Yngel paa Fær=11. Marts.
Nr. 34.

øerne. (Justitsministeriet.)

Vi Christian den Niende osv. G. v.: Rigs¬

dagen har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadfæstet
følgende Lov:

1. Ejerne og Brugerne af Jordegodset i hver Bygd
skulle være pligtige til at opsøge de Ravnereder, der findes

i Bygden, og ødelægge Ravnenes Yngel. Efterkommelsen af

denne Forpligtelse paases af en Tilsynsmand for hver Bygd,
som for 3 Aar ad Gangen vælges paa Grandestævne efter
Marketal.

Enhver af Ejerne eller Brugerne i en af Bygdens

Hauger er pligtig til at modtage Valget og forestaa dette
Ombud i mindst 3 Aar.

Sker der intet Valg paa Grandestævne, beskikker Syssel¬
manden en Tilsynsmand.

2. Søjdemændene for hver Hange skulle have deres

Opmærksomhed henvendt paa, om nogen Ravn yngler i
Haugen eller i noget til samme stødende Bjerg, og naar de

komme til Kundskab om, at saadant finder Sted, anmelde det
for den i 8 1 omhandlede Tilsynsmand samt saa vidt muligt
opgive, hvor Ravnereden findes.

Tilsynsmanden har derefter blandt de ifølge § 1 arbejds¬

pligtige ved Søjdemændene at tilsige det efter hans Skøn

fornødne Mandskab til at søge Ravnen. Enhver af de ar¬
bejdspligtige skal deltage i Forhold til det Marketal, han ejer

eller bruger i Bygdens Hauger, men den Orden, hvori Til¬
sigelse skal ske, bestemmes af Tilsynsmanden. Viser nogen
sig forsømmelig ved Arbejdets Udførelse, kan Tilsynsmanden

paa hans Bekostning lade hans Andel udføre ved andre.
3.

Naar nogen Søjdemand formener, at Faarebesæt¬

ningen i den Hange, han røgter, lider Skade af Ravne, der
yngle i en andens Hange eller i noget til samme stødende
Fjortende Hæfte.
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2. om Ravnens Yngel paa Færøerne.

11. Marts Bjerg, skal han henvende sig til vedkommende Bygds Til¬

synsmand, der snarest muligt drøfter Sagen med den paa¬
gældende Hauges Søjdemænd.

Nægter Tilsynsmanden, at Ravnen har Rede i hans
Bygd, eller hengaar der 8 Dage, uden at han lader den søge,
eller opgiver han, at man forgæves har søgt den, er enhver,

der formener sig brøstholden, berettiget til efter forudgaaet An¬
meldelse til vedkommende Søjdemand selv at lade Ravnen søge.

Hvis han finder Ravnen og dræber Ynglen, er han be¬

rettiget til en Erstatning af 2 Kr. for hver Mand, der har
været fornøden til at søge Ravnen. Som Bevis for Arbej¬

dets Fuldførelse skal han uopholdelig forevise den dræbte Yngel

for Tilsynsmanden. Rejses der Spørgsmaal om, hvor vidt
det kan anses godtgjort, at Ravnereden er fundet i en vis

bestemt Bygd, eller om, hvor meget Mandskab der har været
fornødent til at søge den, træffes Afgørelsen af vedkommende

Sysselmand.
Erstatningen udredes efter Marketal af Ejerne og Bru¬

gerne af samtlige Hanger i den Bygd, hvor Reden fandtes,
**

og har Tilsynsmanden inden 3 Maaneder fra den Tid, Rav¬
nen blev søgt, at foranstalte Beløbet indbetalt til vedkommende.

4. Udebliver Betalingen af Beløb der af en arbejds¬

pligtig skulle erlægges i Henhold til Bestemmelserne i §§ 2

og 3, i over 6 Uger, har Tilsynsmanden at søge dem ind¬
drevne =ved Udpantning efter lovlig Omgang.
5

Overtrædelse af denne Lov straffes med Bøder af

indtil 25 Kr., som tirfalde den for vedkommende Kommune

ved Lov af 9. Februar 1883 om Ændringer i Lov om Fattig¬
væsenet paa Færøerne af 22. Marts 1855 anordnede Under¬

støttelseskasse.
Sager, der anlægges for saadanne Overtrædelser, be¬

handles politiretsvis efter Plakat 23. Marts 1813 af ved¬
kommende Sysselmand. Paaanke kan ske til Amtets Over¬

politiret, hvorfra ingen videre Appel kan finde Sted.

2. om Jurisdiktionsforandringer.
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Lov om Jurisdiktionsforandringer i Ribe Amt.11. Marts.
(Justitsministeriet.)

Nr. 35.

Indm. Saml. pag. 190.

Justitsministeriets Skr. (til Amtmanden over11. Marts.

Aarhus Amt) ang., at Handel med Aviser paa Jern¬

banestationer paa Søn= og Helligdage ikke strider
mod Helligdagsloven.
I Anledning af de med Hr. Stiftamtmandens behagelige
Skrivelse af 19. f. M. hertil tilbagesendte Andragender, hvori
N. N. anholder om Tilladelse til, uanset Bestemmelserne i

Lov om den offentlige Fred paa Folkekirkens Helligdage m.
m. af 1. April f. A., at maatte sælge Aviser paa Aarhus

Jernbanestation efter Kl. 9 Formiddag paa Søn= og Hellig¬
dage, skal man tjenstligst melde, at da Justitsministeriet ikke

skønner rettere, end at de til en Jernbanestation henhørende

Lokaler og Perroner ikke kunne henregnes til de i bemeldte
Lovs §1 nævnte offentlige Pladser, er der efter Justitsmini¬
steriets Formening intet til Hinder for, at Handel paa de

nævnte Steder ogsaa kan foregaa paa de ommeldte Dage efter
det nævnte Klokkeslæt.

Plakat ang. Takster for Benyttelse af Kjøbenhavns14. Marts.
Kommnnes Hospitaler og Fattigvæsenets Stiftelser.
(Kjøbenhavns Raadstne.
Indm. Saml. pag. 191.

Generaldirektør. for Skattevæsenets Skr. (til Amt=15. Marts.

manden over N. N. Amt) ang., hvorvidt en til en

Enke udbetalt, af hendes afdøde Mand tegnet Livs¬
forsikring vilde være at medregne til Fællesboets

Beholdning.
Ved at fremsende det med Bilag hoslagt tilbagefølgende,
af afdøde Birkefuldmægtig N. N. og efterlevende Hustru den
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15. Marts 21.

Regulativ for Gasforsyning.

Juli 1880 oprettede Testamente har Amtet i behagelig

Skrivelse af 26. f. M. i Anledning af Testamentets Efter¬
stempling udbedt sig Generaldirektoratets Resolution for,
hvorvidt et Beløb af 2,500 Kr., der er udbetalt Enken i
Henhold til en af afdøde tegnet Livsforsikring, vil være at
medregne til Fællesboets Beholdning.
Foranlediget heraf skal man til behagelig Efterretning

tjenstligt meddele, at da den paagældende Police lyder paa,

at Beløbet skal udbetales forsikredes Enke, bliver Beløbet

ikke at medregne til Boet.

16. Marts

Regulativ for Gasforsyning fra Kjøbenhavns Gas¬

værker. (Kjøbenhavns Magistrat.)
1. Til Ejendomme i Staden og paa dens Grund kan

der erholdes Gasindlæg ved Gasværkernes Foranstaltning og
tildels paa sammes Bekostning fra Ledningerne i Gaderne til
Hovedgasmaalerne i Overensstemmelse med de i nærværende
Regulativ indeholdte Bestemmelser.

Begæring om Gasindlæg indgives til Magistraten eller
til Direktøren for Belysningsvæsenet. Begæringen maa inde¬
holde alle fornødne Oplysninger om det paaregnede Gas¬

forbrugs Størrelse.

2. Forinden Indlæget foretages af Gasværkerne, skal

der i Ejendommen være anbragt Ledninger med Afsætninger
for tre efter Belysningsdirektørens Skøn effektive Gasblus
eller for et effektivt Kogeapparat for hver 15 Fod Ledning,

som indlægges gratis paa Ejendommens Grund. Hvor Gas

anvendes i andre Øjemed end til Belysning eller Kogning,
beregnes et Aarsforbrug af 10,000 Kbfd. lig 3 Blus.

De Ledninger, som udover den herefter beregnede Længde
blive at lægge mellem Ejendommens Grænse og Hovedgas¬
maalerne, udføres af Gasværkerne, men blive at betale af

vedkommende Ejer efter Regning. Dog kunne ogsaa disse
Ledninger lægges paa Gasværkernes Bekostning, naar Ejeren
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stiller et kontant Depositum af Størrelse som Udgiften ved16. Marts

Lægningen. Dette Depositum, som ikke forrentes, tilbage¬
betales, naar der inden 2 Aar efter Indlægningen er anbragt

de efter ovenstaaende fornødne Afsætninger i Ejendommen.

Er dette ikke Tilfældet, tilfalder det stillede Depositum Gas¬

værkerne enten helt eller i Forhold til de anbragte Afsætninger.

3. Belysningsdirektøren bestemmer alle Indlægningen
vedrørende Enkeltheder, saasom Ledningernes Dimensioner

Stedet for deres Anbringelse o. desl.

Alle Reparationer efter Indlægningen, f. Eks. efter

Gennembrydningen af Gulve, Lofter og Mure, samt Bro¬

lægning efter Nedlægning af Ledninger i Jorden o. a. d.
udføres og bekostes af Ejeren; Gasværkerne ere uden Ansvar
for enhver ved Arbejdet anrettet Skade.

4. De paa Gasværkernes Bekostning indlagte Ledninger
forblive Gasværkernes Ejendom, og disse kunne, naar Led¬

ningerne ødelægges eller forringes, uden at dette skyldes
Slid eller Ælde, fordre dem erstattede af Ejendommens Ejer.

Det samme er Tilfældet, naar Ejeren maatte forlange

de anbragte Ledninger atter borttagne.

5 Alle Ledninger der føre fra Maalerne til Bræn¬

derne, maa den paagældende Ejer paa egen Bekostning under

Tilsyn af Gasværkerne lade udføre ved en af de ifølge Lov
af 4. Marts 1857 autoriserede Gasmestre. Ledningerne med
Tilbehør skulle udføres efter de Bestemmelser der herom

maatte gives af Direktøren for Belysningsvæsenet, der lader
Indlæget prøve, forinden det approberes, og uden hvis Samtykke

ingen Forandring eller Forlængelse af Indlæget maa foretages.
Saavel forinden Arbejdets Paabegyndelse som efter dets

Fuldendelse skal Gasmesteren gøre Anmeldelse herom til Gas¬
værkernes Meterkontor.

Intetsomhelst Arbejde paa de anbragte Ledninger, Haner,
Lamper, Apparater o. I. maa udføres afandre end Gas¬
værkernes egne Folk eller de autoriseredeGasmestre.
9
60
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16. Marts

6. Den paagældende Ejer eller eventuelt Gasforbrugeren
er pligtig at vedligeholde den i § 5 omhandlede Del af Gas¬

indlæget samt Gasmaaleren, forsaavidt han er Ejer af samme.
Han skal øjeblikkelig anmelde enhver Fejl, der maatte vise
sig paa Gasindlæget, for en antoriseret Gasmester, for at

denne for hans Regning kan foranstalte Mangelen afhjulpen.
Hvis Forsømmelighed i saa Henseende udvises, ere Gasvær¬

kerne berettigede til at lade det fornødne iværksætte paa den
paagældendes Bekostning.

De Udgifter, der ere forbundne med Undersøgelser, som
Gasværkerne lade anstille for at opdage Fejl ved en Gas¬

ledning, skulle efter Regning betales af den, paa hyis Ledning
Fejlen findes.
7. Prisen for Gas er for Tiden af Kommunalbesty¬
relsen fastsat til 4 Kr. 50 Øre pr. 1000 eng. Kubikfod for

Gas, der benyttes til Belysning, og til 3 Kr. pr. 1000 eng.
Kubikfod for Gas der benyttes til andre Øjemed end til

Belysning; dog tillades det Forbrugeren af Gas til den la¬
vere Pris at benytte Gas til samme Pris til et enkelt Be¬
lysningsblus i Køkkenet.
8

Til Bestemmelse af Gasforbrugets Størrelse udlaane

Gasværkerne uden Vederlag de efter Belysningsdirektørens
Skøn fornødne Maalere til Forbrugerne. Maalerne ere af

Gasværkerne justerede, og Betalingen bestemmes ved de op¬

satte Maaleres Angivelse af den forbrugte Gasmængde
Forbrugeren er ansvarlig for de ham udlaante Maalere,
der af Gasværkerne kunne fordres erstattede, saafremt de øde¬

lægges eller forringes, uden at dette skyldes Slid eller Ælde.

Maalerne opstilles paa de Steder i Bygningen, der be¬
stemmes af Gasværkerne, og maa ikke flyttes uden sammes
Tilladelse. Direktøren for Belysningsvæsenet kan undtagel¬

sesvis tilstede, at den forbrugte Gasmængde bestemmes paa
anden Maade end ved Maaler.

9. Naar der fra en Gasmaaler, genuem hvilken For¬
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syning af Gas til nedsat Pris finder Sted, er eller har været16. Marts.
anvendt Gas til Belysning udover det i § 7 nævnte enkelte

Blus i Køkkenet kan Magistaten forlange, at vedkommende
Forbruger skal betale hele den af ham gennem denne Maaler
forbrugte Gasmængde til almindelig Pris for Belysningsgas,

saaledes at Prisforskellen paa de tidligere udstedte Regninger
bliver at efterbetale. Eventuelt vil der tillige blive rejst
kriminel Tiltale mod vedkommende.

10. Forinden Gasmaaler opsættes og Gasforbrug til¬

stedes, har Forbrugeren at stille enten antagelig Selvskyldner¬
kaution eller Depositum af indtil 20 Kr. for hvert Blus,
Gasmaaleren lyder paa, om saadant forlanges af Belysnings¬
direktøren. Depositum kan enten ydes kontant eller ved Ob¬

ligationer og Sparekassebøger som haandfaaet Pant. Beta¬
lingen for forbrugt Gas erlægges paa Anfordring, og naar
en Regning herpaa eller paa udførte Reparationer o. desl.
ej straks betales, har den paagældende at forsyne Regningen
med Paategning om, hvilken Dag den er ham forevist. Ind¬

betales Beløbet derefter ikke i Løbet af 8 Dage paa Belys¬

ningsvæsenets Kassererkontor, vil det med Tillæg af 1 pCt.

i Indkrævnings=Omkostninger atter blive indkrævet, og først,
naar det da ej betales, lukkes der for Gasforsyningen, bort¬
tages Gasmaaleren, og kan Beløbet inddrives ved Udpant¬
ning.

I1. For at kunne kontrollere Gasforbruget og forvisse
sig om, at alt ved Gasindlæget er i Orden, have Belysnings¬
direktøren og hans tilsynshavende uhindret Adgang til Maa¬

lerne og til alle de Steder, hvorhen Gasindlæget er forgrenet.
12. Naar nogen ikke ønsker længere at modtage Gas,
eller naar Flytning finder Sted, skal der 8 Dage forud gøres

skriftlig Anmeldelse derom til Gasværkerne, som foran¬
stalte den private Ledning paa Ejerens Bekostning adskilt fra
Hovedrøret.

13. Leverance af Gas til Gader, Veje, Pladser m m.,
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16. Marts som ej belyses paa Kommunens Regning, kan ske efter særlig

Kontrakt med Magistraten.
14. Gasværkerne ville af bedste Evne bestræbe sig for,

at Driften kan blive regelmæssig, og ville saavidt muligt
stræbe at imødekomme Forbrugernes Ønsker. Forbrugerne
anmodes derfor om saa hurtigt som muligt at give Gasvær¬
kerne Meddelelse om alle Forhold, der kunne give Anledning

til Klage; enhver indkommen Klage vil blive Genstand for
omhyggelig Undersøgelse. Nogen Forpligtelse ligeoverfor
Forbrugerne ved eventnelt indtrædende Forstyrrelse overtage
Gasværkerne imidlertid ikke.

15. Enhver, der forsynes med Gas fra Kjøbenhavns

Gasværker, modtager et Eksemplar af nærværende Betingelser

og er forpligtet til at efterkomme de deri indeholdte Forskrifter,
Overholdes de ikke, ere Gasværkerne berettigede til at afskære
Forbindelsen med Hovedledningen samt til at kræve skadesløs
Erstatning for ethvert Tab, som derved maatte være paaført
Kommunen.

16. Alle Tvivlsspørgsmaal, som maatte opstaa ved¬

rørende Forstaaelsen af dette Regulativ, kunne henstilles til
Magistraten, ved hvis Afgørelse det skal have sit Forblivende.

17. Nærværende Regulativ træder i Stedet for Regula¬

tivet af 1. Septbr. 1885 og Tillægsregulativet af 31. Decbr.
1889, og dets Bestemmelser gælde ligeoverfor de nuværende
Forbrugere, for saa vidt de kunne komme til Anvendelse.

Magistraten forbeholder sig at foretage Ændringer i Regula¬
tivet, saafremt saadanne senere maatte findes fornødue.
16. Marts.

Instruks for de i Henhold til Lov af 4. Marts

1857 antoriserede Gasmestre i Kjøbenhavn. (Kjø¬
benhavns Magistrat.)
I. De i Henhold til Lov af 4. Marts 1857 autoriserede

Gasmestre ere pligtige til nøje at overholde de i „Regulativ
for Gasforsyning fra Kjøbenhavns Gasværker“ til enhver
Tid indeholdte Forskrifter

Instruks for de ant. Gasmestre.
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De skulle omhyggelig vaage over, at ethvert Gasindlæg16. Marts.
udføres i Overensstemmelse med de herom fastsatte Regler,

og at uden særlig Overenskomst intet Gas forbruges, som
ikke har passeret Maaler.

Enhver ved et Anlæg forefunden Uregelmæssighed ere

de pligtige til straks at gøre Anmeldelse om paa Gasværkerne,
saasnart den bliver dem bekendt.

2. Ved den Del af Gasledningen, som gaar fra Hoved¬
ledningen i Gaden til Gasmaaleren, denne sidste indbefattet,

maa Gasmesteren ikke uden særlig Bemyndigelse foretage

nogen Forandring, medmindre der indtræder saadanne For¬
hold, Brud eller lignende, at en uopholdelig Afhjælpning er

i det offentliges eller Gasværkernes Interesse, og Tiden
ikke tillader at oppebie Gasværkernes Foranstaltninger; men

Gasmesteren skal da snarest muligt sende Meddelelse herom
til Gasværkerne.

3. Gasmesteren er pligtig til enten selv eller ved en

dertil skikket paalidelig og dygtig Arbejder nopholdelig at give
Møde, naar han tilkaldes af en Gasforbruger for at afhjælpe

Ulemper ved Belysningen eller Gasutætheder, og han har

da straks herom at give skriftlig Meddelelse til Gasværkerne

naar Fejlen findes mellem Hovedledningen og Gasmaaleren
eller i denne, eller naar der i det hele taget findes Ulemper,

som det ikke paahviler ham at afhjælpe, eller som ere af
større Betydning.

4. Ethvert nyt Gasledningsarbejde og enhver Udvidelse
af en ældre Ledning skal anmeldes til Gasværkernes Meter¬

kontor, forinden Arbejdet paabegyndes. Ligeledes skal ske

Anmeldelse sammesteds, naar Ledningen er færdig og fuld¬
stændig afproppet med Jernpropper. Anmeldelsen sker ved at

udfylde og indsende Blanketter, som uden Vederlag erholdes

paa Gasværkerne; paa Anmeldelsen om Ledningens Fuld¬
førelse anføres tillige Navnet paa den eller de Arbejdere,
der have udført Arbejdet.

1892.
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16. Marts

Ledningerne lægges i Overensstemmelse med de herom
af Direktøren for Belysningsvæsenet i Henhold til Regula¬

tivet givne Bestemmelser.

Ældre Ledninger, som have været ude af Forbindelse

med Gasmaaler og paany skulle benyttes maa ikke tages i
Brug, forinden de ere underkastede et Eftersyn og afproppede
samt anmeldte paa Gasværkerne.

Skal der, efterat en Ledning er prøvet af Gasværkerne,

og Attest herfor er udstedt, ikke straks anbringes Lamper eller
Apparater, maa Propperne ikke udtages, men enhver Ledning,
der henstaar ubenyttet, skal være afproppet med Jernpropper.

5. Gasmesteren skal have Bopæl paa Stadens Grund.

Naar han skifter Bopæl, eller naar han ikke længer ønsker
at benytte sin Bemyndigelse, skal han skriftlig anmelde dette
til Gasværkerne.
71

Det er ikke tilladt nogen Gasmester at lade en uautori¬
seret Person arbejde for egen Regning paa Gasmesterens
Navn.

Direktøren for Belysningsvæsenet kan forbyde Gas¬

mesteren til Gasindlæg at anvende Arbejdere, som efter hans
Skøn ere uduelige.

6. Gasmesteren er pligtig til at rette sig efter de Til¬
hold, som gives ham af Direktøren for Belysningsvæsenet.

Efter skriftlig Tilsigelse fra Gasværkerne skal Gasmesteren

give Møde paa opgivet Sted i Gasværkernes Forsyningskreds
Gasmesteren maa ikke foretage noget, der kan være til
Skade eller Tab for Gasværkerne; han skal meddele disse
alle ønskede Oplysninger om Ledningernes Beliggenhed,
Brændernes Antal m. m., gøre Anmeldelse, naar han antager,

at svigagtig Brug af Gas finder Sted, naar behørig For¬
sigtighed ved Benyttelsen af Gas tilsidesættes, eller de gæl¬

dende Bestemmelser for Gasindlæg ikke opfyldes, kort sagt, han

skal give Gasværkerne enhver Oplysning, der vedrører disses
Interesse.

Instruks for de ant. Gasmestre.
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7. Gasmesteren er ansvarlig for al Skade, der maatte16. Marts.

tilføjes Gasværkerne eller Forbrugerne paa Grund af Fejl,

begaaede af ham ved Udførelsen af Gasledningsarbejde, eller
paa Grund af de af ham benyttede Arbejderes Skødesløshed
eller Uduelighed.

Viser det sig ved et af Gasmesteren udført Arbejde, at
der efter Gasværkernes Skøn er anvendt daarligt Materiale,
eller at Arbejdet har været mangelfuldt udført, eller der er

begaaet andre Fejl, kan Direktøren for Belysningsvæsenet
paa Gasmesterens Bekostning enten ved Gasværkernes egne
Folk eller ved en anden Gasmester lade saadanne Anlæg

bringe i god Stand.
8. Saafremt en Gasmester efter Magistratens Skøn

gør sig skyldig i Overtrædelse af de ham paahvilende Pligter,
udviser Efterladenhed eller Skødesløshed eller lægger Mangel
paa behørig Indsigt og Dygtighed for Dagen, kan Magistraten
ikende ham en Bøde paa indtil 200 Kr., drage ham til An¬

svar i Overensstemmelse med Lov af 4. Marts 1857 eller
fratage ham Autorisationen.
9. Den, der er autoriseret som Gasmester, har ved sin
*F

Underskrift paa et Etsemplar af nærværende Instuks, hvilket
forbliver i Magistratens Værge, at forpligte sig til i enhver

Henseende at holde sig samme efterrettelig.
10. Alle Tvivlsspørgsmaal, som maatte opstaa ved¬

rørende Forstaaelsen af dette Regulativ kunne henstilles til

Magistraten, ved hvis Afgørelse det skal have sit Forblivende.
II. Saafremt Magistraten skulde ønske Forandringer

foretagne i nærværende Instruks, er Gasmesteren underkastet

de nye Bestemmelser og pligtig til ved sin Underskrift at
anerkende de ved disse paalagte Forpligtelser.

Bestemmelser ang. Indlæg af Gasledninger m. m.17. Marts.

og Benyttelsen af Gas fra Kjøbenhavns Gasværker.
(Kjøbenhavns Belysningsvæsen.)
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17. Marts.

Vestemmelser ang. Gasledninger m. m.

1. Ledninger, der føre fra Hovedledningen i Gaden til

Gasmaalerne og som anbringes i Jorden, skulle være af
mindst 2“ Støbejerns=Rør; over Jorden skulle Ledninger,

der føre til Maaler, samt Ledninger der føre fra Maaler
indtil den første Forgrening, overalt have mindst følgende
Dimensioner:

Til 3 Lys Maalere 31“
5

1'

10

114

20

11

30

2“

2. Ledninger mellem den første Forgrening efter Maa¬
leren og Blussene skulle have mindst følgende Dimensioner

efter det Gasforbrug, der, naar alle paa Ledningen anbragte

Blus ere tændte, passerer Ledningen:
For et Forbrug af indtil 700 cub' i Timen 2“ Rør
350

114“

200

11

125

60

1“
314

25

12

12

214“

5

14

En almindelig flad Brænder regnes at bruge ca. 5 cub.“

i Timen. Det anbefales at lægge Ledningerne af lidt større

Dimensioner end de strængt nødvendige, for at Udvidelse af

Ledningsnettet eventnelt kan finde Sted uden Omlægning af
Ledningerne.

3. Alle til Gasindlæget paa Strækningen fra Hoved¬

røret til Gasmaaleren førende Rør, Haner og andre Appa¬
rater skulle være af saadant Materiale og af saadan Indret¬

ning, som i de enkelte Tilfælde nærmere foreskrives.

Det indre Anlæg, indbefattende Forgreningen af Led¬
ningen fra Maaleren til Bygningens forskellige Dele, med

Bestemmelser ang. Gasledninger m. m.
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alt Tilbehør af Haner, Brændere, Lampetter, Kandelabre17. Marts.

m. m kan indrettes efter Forbrugerens Ønske, dog med
Iagttagelse af følgende Bestemmelser:

Rørene og Forbindelsesstykkerne mellem disse skulle være

af Jern, Tin, Bly eller Kobber. Forbindelsesstykker af Mes¬
sing maa kun anvendes, for saa vidt de ligge frit. Lednin¬

gerne skulle have Fald enten til Maaleren, eller til Vand¬
samlere, som anbringes paa passende Steder. Ledningerne

skulle samles paa solid og forsvarlig Maade ved Sammen¬
skruning eller Sammenlodning, og det tillades kun at anbore

114“ Rør med 14“ Rør og 11“ Rør med 1“ Rør. Haner
skulle være nøjagtig indslebne og maa kun have 1 Vandring.

4. Ved Udførelse af Gasledningsarbejde i Ejendomme,

hvor der findes Ledninger til elektrisk Belysning eller Kraft¬
overførelse, maa der udvises Forsigtighed, saaledes at de elek¬

triske Ledninger og Apparater m. m. ikke beskadiges. Gas¬
ledninger skulle holdes i en saadan Afstand, mindst 2“ fra
i
elektriske Ledninger og Apparater, at de ikke kunne komme

Berøring med disse. Hvis Beskadigelse af elektriske Ledninger

eller Apparater tilfældig skulde finde Sted ved Udførelser af
Gasledningsarbejder, eller hvis den ovenanførte Afstand efter
Omstændighederne f. Eks. paa Grund af Krydsninger eller
deslige vanskelig kan holdes, skal der nopholdelig gives Gas¬

værkerne eller den elektriske Station Meddelelse herom.
5. Paa enhver Ledning, der skal prøves af Gasværkerne,

skal anbringes et Prøverør, ved hvis Anbringelse følgende
Regler iagttages:

a Paa Ledninger, hvor Maaler ikke er anbragt, sættes
Prøverøret, hvor Maaleren skal forbindes med Husledningen.
b. Paa Forlængelsen af Ledninger, hvor disse skulle

forbindes med den gamle Ledning.

c. Paa Stikrør, hvor Forbindelsen med Ledningen fra
Gaden skal finde Sted.

6. Anbringelse af Gaskarburetter, Regnlatorer og lig¬
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17. Marts nende Apparater maa kun finde Sted med Samtykke af
Direktøren for Belysningsvæsenet.
Tilladelse til Opsætning af Gasmotorer gives kun paa

Betingelse af, at den paagældende Forbruger skal anbringe
de fornødne Regulatorer og Gummiposer, naar det viser sig,

at Motoren er til Gene for omboende Gasforbrugere.

7. Gasmaaleren bliver opsat ved Gasværkernes Foran¬
staltning paa et passende Sted, hvor den ikke er underkastet

for stor Temperaturafveksling eller er udsat for Beskadigelser;
hvis det findes nødvendigt, skal der paa Forbrugerens Reg¬
ning anbringes Kasse om Maaleren. Størrelsen af Maa¬

leren bestemmes af Gasværkerne og retter sig efter det Gas¬

forbrug, der kan ventes at finde Sted igennem den. Gas¬

mesteren skal paase, at Til= og Afgangsledninger have en
saadan Afstand fra Stedet, hvor Maaleren anbringes, at

ingen Forandring bliver nødvendig, og at de ere i saadan

Stand, at de ved Paaskruning af Haner eller Cap og Lining
blive fuldstændig gastætte.
For at bevirke en hurtig Ekspedition for Maalerovsæt¬

ninger udleveres fra Gasværkerne trykte Rekvisitioner, som

Gasmesteren har at paase blive nøjagtig udfyldte og under¬
skrevne af Kousumenterne for samtidig med Ledningsanmel¬
delserne at blive indsendte til Gasværkerne.
8.Tilladelse

til Anbringelse af Bimaalere vil kun und¬

tageliesvis blive given; Anskaffelse og Opsætning af Bimaa¬
lere for Belysningsgas betales af Forbrugeren.
9. Vedligeholdelsen af Vandstanden i Maaleren be¬
sørges af de af Gasværkerne udsendte Vandpaafyldere. Disse
saavel som enhver anden af Gasværkerne udsendt Funktionær

er forsynet med et Legitimationsskilt, som paa Forlangende

skal forevises.
10. Naar Ledningen er i Orden, eventuelt Kantion

berigtiget, Maaleren opsat, og der saaledes intet er til Hin¬

der for, at Gasforbruget kan begynde, vil der blive leveret

Vestemmelser ang. Gasledninger m. m.
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Forbrugeren en Tændeseddel, der angiver Maalerens Visning. 17. Marts.
Det maa iagttages, at Hovedhanen ikke aabnes, forinden man

har forvisset sig om, at der ikke findes nafproppede Ledninger
eller aabentstaaende Haner.

11. Saafremt Gaslugt mærkes, efterat Gas er sat paa
Ledningen, maa der under ingen Betingelse antændes Tænd¬

stikker eller haves tændt Lys i de Rum, hvori Lugten mærkes.
Hovedhanen skal straks lukkes, og Vinduer aabnes for at

tilvejebringe Gennemtræk. Hvis Gaslugten ikke viser sig at
hidrøre fra en aabentstaaende Hane, maa man straks sende
Bud efter en autoriseret Gasmester.

12. Et Gasblus eller et Apparat maa ikke slukkes ved
Udblæsning, men ved Omdrejning af Hanen. Naar intet

Forbrug finder Sted, kan man aflukke Hanen ved Maaleren;

dog maa dette ikke ske, forinden alle de enkelte Haner ere
lukkede.

Skulde Ildsvaade opstaa i en Bygning, bør Hovedhanen
til Husledningen straks afspærres.

Det maa bemærkes, at den Vædske, som befinder sig i

adskillige Hængelamper, kan fordampe, hvorefter Gas kan

undslippe og foraarsage Skade. En Glycerinopløsning, der
ikke fordamper, anbefales hertil, men Eftersyn bør dog jævnlig
finde Sted.

Forsigtighed maa vises ved Aabning af Vandaftapnings¬
haner.

13. Angaaende Fejl ved Ledningerne eller Mangler

ved Gasforsyningen maa Forbrugeren henvende sig til en
antoriseret Gasmester. Dog kunne saadanne Mangler ogsaa

meldes til Vandpaafylderen eller til Gasværkerne, der da

lade foretage Undersøgelse og henvise til en autoriseret Gas¬

mester hvis Fejlen skal afhjælpes paa Forbrugerens eller
Husejerens Bekostning.

526 Cirk. ang. Oprettelsen af et nyt Lægd.
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Bekendtgørelse ang. Forholdsregler mod Indførsel

18. Marts.

Nr. 37. af Hunde. (Indenrigsministeriet.)
Indm. Saml. pag. 192.

21. Marts.

Justitsmin. Cirk. (til samtlige Udskrivningschefer,

Lægdsforstandere, Lægdsmænd og Mønstringsbe¬

styrere) ang. Oprettelsen af et nyt Lægd i 5. Ud¬
skrivningskreds.
Fra 1. April d. A. oprettes i 5. Udskrivningskreds et

nyt Lægd, der betegnes som 196 b, bestaaende af Bøvling

Sogns vestlige Del (Bøvling Klit) samt Sønder Nissum

Sogns nordlige Del (den Del af Sognet, der henhører under
Skodborg=Vandfuld Herreders Inrisdiktion).
Som Følge heraf betegnes Kredsens 196. Lægd herefter

196 a, Bøvling Sogns østlige Del, hvorhos til 27 Lægd ikkun
henhører Sønder Nissum Sogns sydlige Del (den Del af Sognet,

der henhører under Ulfborg=Hind Herreders Jurisdiktion).

21. Marts.

Kirke= og Undervisningmin. Skr. (til Rektor ved

Viborg Katedralskole) ang., at enhver Skolediscipel,
der ved eller efter sin Udtrædelse af Skolen har mod¬

taget et Testimonium om Flid og Forhold under

Skolegangen, fremtidig kan erholde enhver Art af
Skoletestimonier udleveret uden Betaling.
I behagelig Skrivelse af 18. f. M. har Hr. Rektoren
henledet Opmærksomheden paa de Ulemper, som ere forbundne
med Anvendelsen af den ved Cirkulære af 1. Marts 1890

indskærpede Regel om, at Attester for en Discipels Flid og
Forhold under Skolegangen skulle betales med det sædvanlige
Testimoniumsgebyr af 20 Kr., og De har i denne Henseende
anholdt om en Udtalelse af Ministeriet angaaende enkelte af
Dem fremhævede Tvivlsspørgsmaal.

Skr. ang. Skoletestimonier.
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Ministeriet kan i Anledning af Deres Bemærkninger21. Marts.
ikke undlade at henvise til, at der ved bemeldte Cirkulære

er aabnet Adgang til Fritagelse for Gebyret, navnlig for
saadanne Forholdsattester, som begæres til Brug ved Ind¬

trædelsen i private Stillinger, samt at der overhovedet kun
fordres Gebyr for de Vidnesbyrd, der ere bestemte til at be¬

nyttes efter vedkommendes Udtrædelse af Skolen, jfr. Skri¬
velse af 14. November 1890 (Min. Tid. for 1890 A. Nr.

295).*) Det af Dem rejste Spørgsmaal angaaende skolesøgende

Disciples Ansøgninger om Understøttelse bortfalder følgelig;
paa den anden Side er at bemærke, at det ifølge Cirkulære

af 1. Marts 1890 ikke er nok til at fritage en udtraadt Di¬

scipel for Gebyrpligten, at han i det sidste Aar af Skoletiden

har nydt, som af Dem udtrykt, „nogen som helst offentlig

Understøttelse“ idet kun Skolebeneficier og dermed beslægtede
Understøttelser have en saadan Virkning.

I Hovedsagen maa Ministeriet imidlertid godkende den
i Deres Skrivelse fremstillede Opfattelse, for saa vidt som de
ved Forordningen af 7. November 1809 givne Regler om
Testimoniumsgebyret, endog med de senere, navnlig ved det

oftnævnte Cirkulære, tilføjede Lempelser, ikke kunne undgaa
i adskillige Tilfælde at medføre saa haarde Konsekvenser, at

en mere gennemgribende Modifikation er at anse for øuskelig.

I denne Henseende finder man det rettest at give den ved

Slrivelse af 2. Juli 1874 udtalte Grundsætning et videre
Omsang, idet Ministeriet herved fastsætter, at enhver Skole¬
discipel, der ved eller efter sin Udtrædelse af en lærd Skole
har modtaget et Testimonium, hvad enten dette er betalt

med det anordnede Gebyr af 20 Kr. eller i Henhold til de
gældende Regler eller efter særlig Bevilling er udfærdiget

uden Vederlag, fremtidig kan erholde enhver Art af Skole¬

testimonier udleveret uden nogen Betaling.
—— — — — — — — —

*) Nærværende Samlings 12. H. S. 944.
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22. Marts.

Skr. ang. Præstegaardes Brandforsilring.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. (til Stiftsøvrig¬
heden over Aalborg Stift) ang. et Andragende fra

Thisted Amts Landbygningers Brandforsikring om, at
Amtets Præster maa faa Tilladelse til at have deres

Præstegaardes Bygninger forsikrede i nævnte Brand¬
forsikring.
at der, efterat der ved Justits¬

ministeriets Bekendtgørelse af 22. Maj 1890 er tilstaaet For¬
eningen de i § 2 af Lov om Brandforsikringsforeninger for

Landbygninger af 12. April 1889 omhandlede Begunstigelser,
ikke findes noget at erindre imod, at de paagældende Præste¬

gaarde forsikres i den nævnte Forening.

23. Marts

Indenrigsmin. Skr. (til Amtmanden over Svend¬

borg Amt) ang., hvorledes Omkøstningerne ved de i
Lov Nr. 67 af 9. April 1891 om det offentlige

Fattigvæsen § 27 omhandlede hjemløse trængendes
Begravelse blive at afholde.
at da nævnte § 27 hjemler Op¬

holdskommunen fuld Godtgørelse fra Amtsraadskredsen og
de i Forbindelse med samme staaende Købstæder for Omkost¬
ningerne ved Forsørgelsen, maa det antages, at der ogsaa

tilkommer Opholdskommunen Godtgørelse for Begravelses¬

omkostninger, for saa vidt disse have været nødvendige, jfr.
Lovens § 44 sidste Stykke.

23. Marts

Indenrigsmin. Skr. (til Amtmanden over Viborg

Amt) ang. Forstaaelsen af Bestemmelsen i § 23 i

Lov om det offentlige Fattigvæsen af 9. April 1891
om, at udenlandske Kvinder, der indgaa Ægteskab

med danske indfødte, herved vinde Forsørgelsesret efter

de samme Regler som indfødte Hustruer.

1892.
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Under Henvisning til, at det i Lov om det offentlige23. Marts.

Fattigvæsen af 9. April f. A. § 23 blandt andet er bestemt,
at udenlandske Kvinder, der indgaa Ægteskab med danske
indfødte, herved vinde Forsørgelsesret efter de samme Regler

som indfødte Hustruer, har Amtet i behagelig Skrivelse af
16. forrige Maaned forespurgt, hvor vidt der i denne Be¬
stemmelse indeholdes andet eller mere end en Udtalelse om,

at deslige Kvinder, saa længe Ægteskabet bestaar, i Trangs¬

tilfælde følge Manden og ere forsørgelsesberettigede i Mandeus
Forsørgelseskommune.

Foranlediget heraf skulde man til behagelig Underretning

tjenstligst melde, at for saa vidt den omhandlede Bestemmelse
ikke skulde have et videregaaende Indhold end det af Amtet

antydede, vilde den være overflødig, idet der alt i Fattig¬

lovens § 22 er udtalt den iøvrigt selvfølgelige Regel, at af
en Familie Bipersonerne dele Hovedpersonens Forsørgelses¬

hjem, i hvilken Henseende det bliver uden Betydning, hvor
vidt Bipersonerne have dansk Indfødsret eller ikke.
Ifølge Bestemmelsen i § 23 vil den udenlandske Kvinde,

der har indgaaet Ægteskab med en Mand med dansk Ind¬
fødsret, være stillet lige med indfødte Hustruer i Henseende

til Erhvervelse af Forsørgelsesret her i Landet, saa at hun
ikke alene under Ægteskabet er forførgelsesberettiget i samme
Kommune som Manden, men efter dets Opløsning beholder

det Forsørgelsessted, hun da havde, indtil hun selv derefter

vinder Forsørgelsesret andetsteds efter de herom i Alminde¬
lighed gældende Regler.

Lov om Sønæringen m. m. (Indenrigsministeriet.)25. Marts.
Indm. Saml. pag. 193.

Nr. 40.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. (til Skoledirek-25, Marts.
tionen for Maribo Amt) ang., paa hvilket Tidspunkt

Skolefondenes Forpligtelse til at sikre Overlevelses¬

1892.

531) Skr. ang. Overlevelsesrente for Skolelærere.

25. Martsrente for Skolelærere ophører i Henhold til Bestem¬

melserne i Lov af 1. April 1891 §§ 1 og 2.
at man i Henhold til Bestemmelsen

i nævnte Lovs § 2 maa holde for, at Skolefondenes For¬
pligtelse til Overlevelsesrenters Tegnelse fra 1. April d. A.

ogsaa bortfalder for de Skolelærere, der ere ansatte før det
nævnte Tidspunkt, men først indgaa Ægteskab senere.

25. Marts.

Indenrigsmin. Skr. (til Amtmanden over N. N.

Amt) ang. en Omstødelse af en Amtsresolution, hvor¬
ved det var paalagt en Kommnne at refundere en
anden Kommune 94 af en af sidstnævnte Kommune
tilstaaet Alderdomsunderstøttelse til en der bosat, men

endnu i førstnævnte Kommune forsørgelsesberettiget,
idet den nævnte Kommune efter den paagældendes

Forhold havde manglet Føje til at tilstaa ham Alder¬
domsunderstøttelse.
I det med Amtets behagelige Skrivelse af 8. Januar
d. A. hertil indsendte Andragende har A. T. Sogneraad for

Ministeriet indanket den af Amtet under 17. November f. A.
afgivne Resolution, hvorved det er paalagt A. T. Kommune

som Forsørgelseskommune for N. N. at refundere R. Kom¬

mune 3, af den N. N. og Hustru af bemeldte Kommune
bevilgede Alderdomsunderstøttelse af 160 Kr. aarlig. Sogne¬

raadet har i saa Henseende navnlig fremhævet, at Understøt¬

ielsen blev de paagældende tilstaaet i Juli Maaned f. A.

ganske kort Tid, forinden de ved Heaarigt uafbrudt Ophold
i R. Kommune havde erhvervet Forsørgelsesret sammesteds,
og at der efter de foreliggende Omstændigheder turde være
Grund til at antage, at det var Hensynet hertil snarere end

til Ægtefolkenes Trang, der har været bestemmende for R.
Sogneraad til umiddelbart efter Alderdomsunderstøttelseslovens

Str. ang. Refusion af Alderdomsunderstøttelse. 531
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Ikrafttræden at bevilge dem en Understøttelse, som de under25. Marts.

alle Omstændigheder ikke havde øjeblikkelig Brug for.
Næst i denne Anledning at henvise til de almindelige
Udtalelser i Indenrigsministeriets Skrivelse Nr. 7 af 16.

Januar d. A. i Ministerialtidende*) angaaende det Forhold,
hvor den, der søger om Alderdomsunderstøttelse — som i

det foreliggende Tilfælde — har Ophold hos Børn eller

andre paarørende, der ere i Stand til at underholde ham,
skulde man til behagelig Efterretning og videre fornøden
Bekendtgørelse tjenstligst melde, at da det fremgaar af Sagen,
at N. N. og Hustru vare til Huse hos deres Søn, en i R.

Sogn boende Gaardmand, hvem de efter Evne gik til Haande
ved de forefaldende Arbejder, og hos hvem de fik deres fulde

Underhold paa samme Maade som Familiens øvrige Med¬

lemmer, og da de saaledes ikke dengang vare trængende, lige
saa lidt som der var nogen nær Udsigt til, at de vilde blive

det, hvorved særlig bemærkes, at der ikke foreligger noget

om, at der fra Sønnens Side har været rejst noget som helst
Krav om Alderdomsunderstøttelse til Forældrene som Betin¬
gelse for deres fortsatte Forbliven i hans Hus, maa Mini¬

steriet med A. T. Sogneraad være enigt i, at R. Sogneraad
har savnet Føje til paa det angivne Tidspunkt at tilstaa dem
Understøttelse, og at denne derfor ikke kan forlanges refun¬
deret og ikke heller tillægges den i Loven af 9. April 1891
§ 7, 2. Stykke, ommeldte Virkning.

For saa vidt Amtet har bemærket, at det efter sammes

Formening ikke kan statueres, at et Sogneraad handler ube¬
rettiget ved at opfordre en til Alderdomsunderstøttelse beret¬

tiget Person til at gøre Brug af denne hans Berettigelse,
selv om Opfordringen nærmest maatte være bleven stillet til
vedkommende for gennem indrømmet Alderdoms understøttelse

at opnaa, at han ikke kom til at erhverve Forsørgelsesret i Op¬

holdskommunen, skal man ikke undlade at tilføje, at Mini¬
steriet ikke har kunnet tiltræde denne Opfattelse; man maa

*) Se ovenfor Side 402.

532 Blg. ang. Kredsene under første Fabrikinspektorat.
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25. Martstvertimod anse det for selvfølgeligt, at en Kommunalbestyrelse
bør afholde sig fra Handlinger, der tilsigte at forandre en

Persons lovlige Erhvervelse af Forsørgelsesret til Bedste for

Bestyrelsens egen Kommune og til Skade for en anden Kom¬
mune; men hertil kommer særlig, for saa vidt angaar en Kom¬
munalbestyrelses formentlige Ret til at opfordre Personer til

at søge Alderdomsunderstøttelse, at det herved bør iagttages,
at det maa være overladt til enhvers frie og upaavirkede
Bestemmelse, om han foretrækker at sørge for sig selv ved
egen og paarørendes Hjælp fremfor at falde det offentlige
til Byrde, at der i den Omstændighed, at vedkommende ikke

af egen Driftsøger om Alderdomsunderstøttelse, som Regel ligger
en stærk Formodning om, at han i Virkeligheden ikke trænger

dertil, en Formodning, som Opholdskommunen over for den

protesterende Forsørgelseskommune vil have Vanskelighed ved
at afkræfte, og endelig at Kommunalbestyrelsen, naar den selv

har fremkaldt Begæringen om Alderdomsunderstøttelse, ikke
er stillet saa frit over for Sagens Afgørelse, som den bør
være.

26. Marts.

Bekendtgørelse om en forandret Inddeling af Kredsene

Nr. 41. under første Fabrikinspektorat. (Justitsministeriet).
Efter at det Antal af Assistenter, som i Henhold til Lov
om Foranstaltninger til Forebyggelse af Ulykkestilfælde ved

Brug af Maskiner m. m. af 12. April 18891§ 12 kan an¬
sættes under Fabrikinspektørerne, ved Lov af 19. Februar

d. A. er forhøjet fra 12 til 13, fastsætter Justitsministeriet
herved følgende forandrede Fordeling af Inspektionskredsene
under 1ste Fabrikinspektorat, fra 1. Maj d. A. at regne:
1ste Kreds: Kjøbenhavns 1.—4. Politikreds.

2den Kreds: Kjøbenhavns 5.—7. Politikreds, Frederiks¬
berg Birk.

3dje Kreds: Kjøbenhavns Amts nordre Birk, Amager Birk,

Big. ang. Kredsene under første Fabrikinspektorat. 533
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Hillerød Købstad og Frederiksborg Birk, Helsingør Køb=26. Marts.
stad, Frederikssund Købstad og Horns Herred, Hørsholm

Birk, Kronborg østre Birk og Hellebæk Birk, Kronborg
vestre Birk, Halsnæs=Frederiksværk Birk.
4de Kreds:

Holbæk Købstad, Kalundborg Købstad, Nykjø¬

bing Købstad og Dragsholm Birk, Løve Herred, Arts
og Skippinge Herreder, Merløse og Tudse Herreder,
Samsø Birk, Sorø Købstad og Birk og Baroniet Hol¬

berg, Korsør Købstad, Slagelse Købstad, Antvorskov Birk.
5te Kreds: Skjelskør Købstad og Vester Flakkebjerg Herred,
Øster Flakkebjerg Herred, Holsteinborg Birk, Kjøge Købstad

med Bjeverskov Herred og Vallø Stifts Birk, Bregentved¬
Gisselfeld Birk, Præstø Købstad og Vordingborg nordre

Birk, Næstved Købstad og Tybjerg Herred, Storehedinge

Købstad med Stevns og Fakse Herreder, Vordingborg

Købstad og Vordingborg søndre Birk, Stege Købstad og
Møens Herred.
6teKreds:

Lejre Herred og Ledreborg Birk, Ramsø Thune

Herreder, Kjøbenhavns Amts søndre Birk, Ringsted
Købstad med Ringsted Herred samt Skjoldnæsholm og

Svenstrupgaard Birker, Bornholm, Roskilde Købstad.
7de Kreds: Nakskov Købstad, Lollands Nørre Herred, Lol¬

lands Sønder Herred, Rødby Købstad med Fuglse Her¬

red, Sakskjøbing Købstad med Musse Herred, Maribo
Købstad og Birk, Nysted Købstad og Birk, Nykjøbing

Købstad og Herred, Falsters Vestre Herred, Stubbekjøbing
Købstad og Herred, Fejø Birk.

Assistenten i 6te Kreds skal have Bopæl i Kjøbenhavn

og Assistenten i 7de Kreds i Nakskov.
Hvilket herved bringes til almindelig Kundskab.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. (til Undervis=26. Marts.
ningsinspektionen for de lærde Skoler) ang., at Pri¬
vatister kunne indmeldes til Prøven i 4. Klasses Fag
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Skr. ang. Privatister.

26. Martseller til Afgangsetsamen for Studerende, om de end

ikke have deltaget i vedkommende forberedende Kursus
i det hele Skoleaar, naar de blot inden en Maaned

efter Skoleaarets Begyndelse have paabegyndt Under¬
visningen hos deres Dimissor.
Som det vil være Inspektionen bekeudt, forekommer det

jævnligt, at Privatister, der først noget efter Skoleaarets Begyn¬
delse ere indtraadte paa et forberedende Kursus, ansøge om
Tilladelse til i det næste Aars Eksamenstermin at indstille

sig til Prøven i 4. Klasses Fag eller Afgangseksamen for
studerende. Da man af praktiske Hensyn maa erkende, at

der ikke kan stilles aldeles bestemte Fordringer om Optagel¬
sestiden paa saadanne private Kursus, og da det ved Eks¬

amen altid kan prøves, om de i deres Forberedelse noget

forsinkede Privatister have den samme Modenhed som de, der
i Overensstemmelse med Bestemmelserne i § 3 i Bekendt¬

gørelse af 9. Februar 1891 angaaende privat Dimission til
de lærde Skolers Eksaminer fuldt ud have opfyldt Fordringen

om et helt Aars Undervisning af vedkommende Dimissor, vil
Ministeriet herved have fastsat, at Privatister, der inden en

Maaned efter Skoleaarets Begyndelse, altsaa senest den 19.

September, have paabegyndt Undervisningen hos deres Di¬

missor, kunne indmeldes til Prøven i 4. Klasses Fag eller
til Afgangseksamen for studerende, uden at der kræves nogen
Dispensation fra de ovennævnte Bestemmelser.

26. Marts.

Justitsmin. Skr. (til Kjøbenhavns Magistrat)

ang. en af Magistraten i Anledning af en Ministe¬
riet førelagt Sag fremsat Bemærkning om, at Firma¬

lovens § 36 formentlig alene handler om Udskrifter
af samtlige registrerede Oplysninger.
at Justitsministeriet i Henhold til

Big. ang. Flytning af Lig.
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den nævnte Lovbestemmelse maa anse Magistraten forpligtet26. Marts.

til, imod Erlæggelse af det sammesteds fastsatte Gebyr, at
meddele Udskrift af samtlige et Firma angaaende Oplys¬

ninger, derunder Vedtægter og øvrige Bilag.

Bekendtgørelse ang. Meddelelse af Tilladelser til29. Marts.

Flytning af Lig paa Kjøbenhavns Kirkegaarde. (Mi= Nr. 42.
nisteriet for Kirke= og Undervisningsvæsenet.)
I Anledning af de til Ministeriet hyppigt indkommende
Andragender om Tilladelse til Flytning af Lig paa Kjøben¬
havns Kirkegaarde meddeles det herved til Efterretning for
alle vedkommende, at Andragender herom fremtidigt ville
være at indsende til Bestyrelsen for Kjøbenhavns Begravelses¬

væsen (Adresse: Nytorv Nr. 19, Kjøbenhavn K.), som af

Ministeriet er bemyndiget til, hvor Omstændighederne ellers
maatte tale derfor, og under Iagttagelse af de sædvanlige

Forsigtighedsregler, at meddele Tilladelse til Ligs Flytning
paa kjøbenhavnske Kirkegaarde og fra en til en anden af
disse i alle Tilfælde, hvor det foreligger oplyst, at vedkom¬

mende ikke er død af en smitsom Sygdom, eller, om saa er,

hvor der er hengaaet 5 Aar siden Dødsfaldet.
Til „smitsom Sygdom“ henregnes alle de Sygdømme,
der falde ind under den i Ministerialtidende A. for 1875

Side 176—79 indførte Mortalitetstabel Nr. 1—18 (Farsoter),
Nr. 19—21 (Snive, Miltbrand og andre dyriske Gifte), Nr.

30 31 (Tuberkulose), Nr. 65 (Stivkrampe) og Nr. 74 (Lunge¬
betændelse).

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. (til Biskoppen29. Marts.

over Sjællands Stift) ang., hvorledes en Sognepræst

har at forholde sig, naar Faderen til et formentlig
ægtefødt Barn ved Fødselsanmeldelsen vægrer sig ved
at prodncere Vielsesattest.
Med deres Højærværdigheds behagelige Skrivelse af 4.
Fjortende Hæfte.

23
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536 Skr. ang. Forevisn. af Vielsesat. ved Fodselsanmd.

29. Marts.d. M. har Ministeriet modtaget et Andragende, hvori Sogne¬

præst for N. N. Menigheder, N. N., forespørger, hvorledes
han har at forholde sig, naar Faderen til et formentlig ægte¬
født Barn ved Fødselsanmeldelsen vægrer sig ved at efter¬

komme sin Forpligtelse til at prodncere Vielsesattest, nemlig
om Indførelsen i Kirkebogen af Barnets Fødsel ogsaa da

bør ske, uanset at Vielsesattesten ikke er til Stede, samt om,

hvor vidt der til dennes Tilvejebringelse kan benyttes de i
Forordningen af 30te Maj 1828 §8 9 og 10 hjemlede Tvangs¬
midler.

Foranlediget heraf skulde Ministeriet til behagelig Efter¬

retning og videre Bekendtgørelse tjenstligst melde, at Præsten
ikke er berettiget til allerede ved Fødselens Anmeldelse at

sorlange sorevist Forældrenes Vielsesattest, idet Forældrenes
Forpligtelse hertil ifølge § 13 i Forordningen af 30. Maj
1828 først indtræder, naar Begæring fremsættes om Barnets
Daab. Ved Fødselsanmeldelsen maa derfor det fornødne

angaaende Forældrenes Stilling som Ægtefolk være at til¬

føre Kirkebogen, som det af vedkommende opgives, og Ind¬

beretningerne til Fattigbestyrelserne efter Lov af 9. April
1891 om det offentlige Fattigvæsen være at foretage paa
Grundlag af det Kirkebogen ved Fødselsanmeldelsen tilførte.

Ved den senere Forevisning af Vielsesattesten ville de paa¬
gældende Opgivelser da være at kontrollere og om fornødent
at rette.

Naar derimod senere Begæring fremkommer om Daab

af et Barn, som i sin Tid er angivet at være ægtefødt, maa
Faderen i Henhold til ovennævnte Bestemmelse i Forordningen

af 30. Maj 1828 være pligtig til paa Forlangende at fore¬
vise sin Vielsesattest, og vægrer han sig herved, maa dette

betragtes som en Renunciation fra hans Side paa Barnets
Daab, og Tilfældet blive at behandle i Analogi med Bestem¬

melsen i Loven af 4. Marts 1857, hvorefter Forældre, der
ikke anske deres Børn døbte, ville have i det seneste 1 Aar
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efter Barnets Fødsel til vedkommende Sognepræst eller Kirke=29. Marts.
betjent at opgive det Navn, der ønskes tillagt Barnet. Men
da denne Forpligtelse, hvor Barnet angives at være ægtefødt,
ikke kan anses at være behørigt opfyldt, medmindre Vielses¬

attest forevises til fornøden Kontrol med, hvilket Efternavn
der tillægges Barnet, maa Vielsesattestens Forevisning, naar

den ovennævnte Frist er udløbet, lunne fremtvinges ved de
i denne Lov hjemlede Tvangsmidler.

Bekendtgørelse ang. Indførsel af Svin og vissezo. Marts.
Handelsprodnkter af Husdyr fra Tyskland, Belgien og Nr. 43.

Frankrig. (Indenrigsministeriet.)
Indm. Saml. pag. 467, Note.

Lov om forskellige Skatter og Afgifter paa Fær=30. Marts.
øerne. (Justitsministeriet.)

Nr. 44.

Vi Christian den Niende o. s. v. G. v.: Rigs¬

dagen har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadfæstet
følgende Lov:

Kapitel I.

Om Indførselsafgist af Spiritnosa og Forbud
mod Tilvirkning af samme paa Færøerne.

1. Af al Slags Vin, Brændevin, Spiritus eller spiri¬
tugse Driktevarer samt af al Slags Øl, som indføres til

Færøerne, erlægges til Statskassen følgende Afgift:
1.Af

Vin paa Fad eller Beholdere, der rumme

over 1 Pot, for hver Pot 15 Øre.

paa Flasker og andre mindre Beholdere, for
hver

Pot.

15

—

2. Af Brændevin, Spiritus og spiritnøse Drikle¬
varer af enhver Slags, for hver Pot:

af 8º Styrke og derunder. 15 —
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30. Marts.

L. om Skatter paa Færøerne.

over 80 indtil 12º Styrke. 25 Øre
—
og over 12º Styrke 35

3. Af al Slags Øl, for hver Pot 5
2. Varer, der ere afgiftspligtige efter § 1, maa kun

udskibes i Thorshavn eller en Havn, hvor en Sysselmand
er bosat, og Afgiften af de hvert Sted oplossede Varer er¬

lægges kontant, i Thorshavn til Landfogden og i de andre
Havne til Sysselmanden.

Førend Afgiften er betalt, maa Varerne ikke udleveres
til de paagældende Modtagere. For Overtrædelse heraf straffes

Skibsføreren eller, hvis Skibet vitterlig har en Ekspeditør,
denne med Bøder indtil 200 Kr.

Har Modtageren ikke forinden Udleveringen erholdt

Oppebørselsbetjentens Kvittering for Afgiftens Berigtigelse,

er han pligtig inden 3 Dage, efter at Varerne ere komne ham
i Hænde, at gøre fornøden Anmeldelse herom til Oppebørsels¬
betjenten og samtidig at berigtige Afgiften, hvis dette ikke
er sket.

3. Til Grund for Afgiftens Beregning lægges Skibets
Varefortegnelse eller Toldseddel samt de Ladningsdokumenter

eller Adressebreve, som vedrøre de afgiftspligtige Varer. Disse

maa ikke bringes i Land, forinden samtlige de nævnte Papirer
af Skibsføreren eller Skibets Ekspeditør ere tilstillede

Oppebørselsbetjenten i Forbindelse med en Fortegnelse over
Varemodtagerne med Oplysning om, hvad der er bestemt til
hver af disse, samt en af Skibsføreren paa Tro og Love

afgivet skriftlig Forsikring om, at der i Skibet ikke findes andre
eller flere til Færøerne bestemte afgiftspligtige Varer end de

paa Varefortegnelsen eller Toldsedlen opførte. Overtrædelse
heraf straffes med Bøder indtil 200 Kr.

Endvidere kan Landfogden til enhver Tid afkræve en

hvilken som helst paa Færøerne bosat Person, om hvem der

er Grund til at formode, at han faar afgiftspligtige Varer

indførte, en paa Tro og Love afgiven Forsikring om, hvor

L. om Skatter paa Færøerne.
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vidt han har modtaget saadanne Varer, og i bekræftende30. Marts.
Fald, hvilke og hvor stort et Kvantum. Viser det sig da, at
fuld Afgift af de paagældende Varer ikke er erlagt, er ved¬

kommende Modtager, saafremt han ikke ifølge nærværende
Lov er ifaldet et større Ansvar, pligtig nopholdelig at betale
det manglende.

4. Ere de i Varefortegnelsen eller Toldsedlen indeholdte

Opgivelser utilstrækkelige, ere Angivelserne ufyldestgørende,
eller er der Grund til at betvivle deres Rigtighed, har Oppe¬
børselsbetjenten at lade Ladningen undersøge og at føre det

fornødne Tilsyn med Skibets Udlosning. De herved foran¬

ledigede Udgifter udredes, hvis Angivelsen befindes at have
været nøjagtig, af Statskassen, men hvis den findes unøj¬
agtig, af Skibsføreren eller i fornødent Fald af Varernes
Modtagere.

5. Paa Toldsedlerne og Varefortegnelserne bør Styrken

af de i § 1 Nr. 2 nævnte Sorter Spiritus altid være an¬
ført; i Mangel heraf erlægges den højeste Afgiftssats, med¬
mindre vedkommende lader det indførte undersøge og frem¬

lægger antagelige Beviser for Styrkegraden.
6. Naar det maatte vise sig, at noget af den afgifts¬

pligtige Vare, som agtes indført til Færøerne, paa Vejen er
ødelagt eller bortlækket eller paa anden Maade gaaet tabt,
udredes ingen Afgift af det saaledes spildte, saafremt Ejeren
eller hans befuldmægtigede godtgør, at der paa Toldsedlen

eller Varefortegnelsen er opført mere, end der udlosses.

7. Findes nogen at have gjort urigtig Angivelse eller
eller at have afgivet urigtig Forsikring med Hensyn til afgifts¬
pligtige, af ham indførte eller modtagne Varer, eller at have

undladt den i 8 2, sidste Stykke, foreskrevne Anmeldelse, bøder

han — for saa vidt den af ham begaaede Forseelse ikke efter

den gældende Lovgivning medfører strengere Straf — det

dobbelte af det Beløb, hvis Erlæggelse han saaledes har søgt

23“
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30. Marts.at unddrage det offentlige, og erlægger desuden den i § 1
fastsatte Afgift af Varerue.

8. Saavel for Afgiftens som for Bødernes Erlæggelse
hæfte de indførte, afgiftspligtige Varer, og er Ejeren af dem
uberettiget til at raade over dem, førend de omhandlede Be¬
løb ere betalte. Landfogden eller Sysselmanden er berettiget

til at træffe de i saa Henseende fornødne Foranstaltninger,
navnlig ved Varernes Beslaglæggelse og ved i Mangel af

Betaling at realifere dem til Dækning af de paaløbne Af¬
gifter og Bøder.
9. Naar afgiftspligtige Barer i Tilfælde af Stranding

eller Havari eller af andre Grunde midlertidig have været
oplagte paa Færøerne, skal Justitsministeriet, naar det for
samme godtgøres, at Varerne atler ere udførte, og Omstæn¬

dighederne i øvrigt tale derfor, være bemyndiget til at ind¬
rømme en Tilbagebetaling af den af saadanne Varer erlagte
Indførselsafgift.

10. Bøder efter de foregaaende Paragraffer kunne, hvis

Sagen ikke af vedkommende begæres henvist til Domstolene,

fastsættes af Amtmanden. I Tilfælde af Sagens Henvisning
til Domstolene behandles den som offentlig Politisag.

Justitsministeriet er bemyndiget til, naar dertil i enkelte

Tilfælde maatte findes Anledning, at nedsætte Bøderne.
II. Det skal herefter være forbudt paa Færøerne at

fremstille de i § 1 nævnte Varer med Undtagelse af Øl, som
ikke er undergæret.

Overtrædelser af denne Paragraf behandles som offent¬

lige Politisager og straffes med Bøder fra 100—1,000 Kr.
samt med Konfiskation af de Redskaber, der benyttes ved
Fabrikationen.

12. Alle Bøder efter denne Lov tilfalde Statskassen,

medmindre nogen ved sin Anmeldelse har givet Anledning
til Opdagelsen af den begaaede Forseelse, i hvilket Fald den
ene Halvdel tilfalder ham.

L. om Skatter paa Færverne.
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De ifølge § 11 konfiskerede Redskaber maa ikke afhændes30. Marts.

paa Færøerne. Det ved Afhændelsen indkomne Beløb til¬
falder Statskassen.

13. For Oppebørselen af de i § 1 sastfatte Afgifter

aflægger vedkommende Oppebørselsbetjent Regnskab efter de

Regler, som i saa Henseende uoermere fastsættes af Justits¬
ministeriet.

Af Afgiftens samlede Beløb erholder vedkommende Oppe¬
børselsbetjent 4 pCt.

Kapitel II.
Om Ophævelse af Læstiafgisten m. m.
14. Den i Lov om Ophævelse= af den kongelige Ene¬

handel paa Færøerne af 21. Martoz 1855 §§ 5 og 6 paa¬
budte Afgift ophæves.

Af de der omhandlede Skibe erlægges fremtidig for

Eftersyn af Skibspapirerne et henholdosvis Landfogden eller
Sysselmanden tilfaldende Gebyr af 5 Ørje pr. Ton af Skibets
Netto=Drægtighed. For dette Gebyr erle dog fritagne saa¬

danne indenlandske Skive, som kun losse Maafist eller indlade
Salt.

15. For Benyttelsen af den ved Lov öm Ophævelsen
af den kongelige Enehandel paa Færøerne af 2' Mants 1855

§ 2 saavel Indlændigge som Udlændinge tillagte, Rat til fra
Skib at drive Han=„ umiddelbart med Indbyggøerne paa
Færøerne erlægges fremtidig ved vedkommende Skibs Ind¬
klarering en Kendelse af 25 Kr., der tilfalder Anjtssattig¬
kassen.

——

—

Om Ophævelse af Fisketienden.

Kapitel III.

16. Fisketienden ophæves.
udredes aarlig af Statskassen:

I Erstatning for skamme

1892.
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Til Sognepræsterne paa Øerne 2,900 Kr., der deles
saaledes:

Sognepræsten paa Norderøerne 560 Kr.
Østerø

785.—

Sydstrømø

250—

Nordstrøniø 275

—

Vaagø

400—

Sandø

230 —

Suderø

400 —

Til Øernes Kirker 2,900 Kr., der tilflyde Præstegældene
saaledes:

Norderøernes Præstegæld
Østerø

560 Kr.
785—

Sydstrømø 350 —

Nordstrømø

250 —

Vaagø

370

Sandø

150

Suderø 435

Erstatningssummefkne udredes af Færøernes Jordebogs¬
kasse med Halvdelen i hver af de aarlige Terminer til Færø

Amt og Provsti, ved hvis Foranstaltning de derefter betales
henholdsvis til Sognepræsterne og til Kirkekassereren.

17. Til følgende Sysselmænd, der hidtil delvis have

været lønnede imed Andel i den Statskassen tilkommende

Tredjedel af Pyisketienden, udredes i Erstatning herfor af
Statskasser:

Til Sysselmanden i Norderøernes Syssel.
Østerø
Strømø

* * *

* *

Sandø

234—

327
250 —

Vaagø

Suderø

108 Kr.

161

—

—

508

—

I alt. .. 1,588 Kr.

18: Denne Lov træder i Kraft den 1. Juni 1892.

L. om Hesteavlen paa Færøerne.

1892.
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Lov om Hesteavlens Fremme paa Færøerne. (Ju=30. Marts.
stitsministeriet.)

Nr. 45.

Vi Christian den Niende osv. G. v:. Rigs¬

dagen har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadfæstet
følgende Lov:
1. I hvert Grandestævnedistrikt, hvor der holdes Heste,

bliver paa Grandestævne ved Stemmeflerhed efter Marketal
for 4 Aar ad Gangen at vælge 3 Mænd, der til hvert Aar

ved April Maaneds Begyndelse have at afgøre, hvilke Hingste
i Distriktet der egne sig til Avl. Foretages intet Valg, ud¬
nævner Sysselmanden Synsmændene.

2. Enhver Ejer af Hingste er pligtig til senest inden
15. Marts i det Aar, Hingsten sylder 2 Aar, at anmelde

samme for en af Synsmændene og dernæst paa en af disse

med mindst 14 Dages Varsel fastsat Dag at fremvise Hing¬

sten. Hingste, der i det Aar, i hvilket de fylde 2 Aar, ere
godkendte som egnede til Avl, skulle atter anmeldes og frem¬
stilles for Synsmændene det følgende Aar.

3. De Hingste, som af Synsmændene anses for uskik¬

kede til Avl, skulle kastrreres eller holdes strengt asspærrede

i Tidsrummet fra 14. April til 1. September.
4. Hingste, som efter at være synede findes vel skikkede

til Avl, skulle kunne holdes frit ud over den fastsatte Skiben
og uden at komme ind under Bestemmelsen i § 25 i Hange¬

loven af 23. Februar 1866 om Betaling for Opbringelse,
saa længe de af Synsmændene findes at være fuldt avle¬
dygtige og nødvendige. Naar flere gode Hingste findes, af¬

gøre Synsmændene, hvor mange og hvilke Hingste der skulle

holdes frit. Skulde den eller de udvalgte Hingstes Ejere
ikke være villige til at lade Hingsten bedække mod fri Græs¬
ning, maa Hoppernes Ejere affinde sig derom i Mindelighed

med Hingstens Ejer. Afgørelse herom træffes for Hoppe¬
ejernes Vedkommende ved Afstemning af dem, der eje Hopper

i en Alder af 2 Aar eller derover. Enhver er stemmebe¬

rettiget i Forhold til sin Andel i samtlige Hopper.

544

1892.

L. om smitsomme Sygdømme.

5. Overtrædelser af denne Lov straffes med Bøder fra

30. Marts.

2—30 Kr.

Bøderne tilfalde vedkommende Sogns Fattigvæsen.
6. Sager for Overtrædelse af denne Lovs Bestemmelser
behandles som offentlige Politisager inden Syslets Politiret.

7. Denne Lov træder i Kraft den 1. Oktober 1892.

30. Marts.

Lov om Foranstaltninger imod Udbredelse af smit¬

Nr. 46. somme Sygdømme. (Justitsministeriet.)
Indm. Saml. pag. 205.

30. Marts.

Lov om Styrmandseksamen m. m. (Marinemini¬

Nr. 47. steriet.
Indm. Saml. pag. 222.

30. Marts.

Lov om Eksaminer for Maskinister. (Marinemini¬

Nr. 48. steriet.)
Indm. Saml. pag. 231.

30. Marts.Lov

om Tillæg til Lov af 28. Maj 1880 om

Nr. 52. Oprettelse af tvende Kreditforeninger for mindre
Ejendomme paa Landet. (Indenrigsministeriet.)
Indm. Saml. pag. 235.

30. Marts.

Lov om en Statsskole til Uddannelse af Lærer¬

Nr. 55.inder

i Forskolen. (Ministeriet for Kirke= og Under¬

visningsvæsenet.)
Indm. Saml. pag. 236.

31. Marts.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. (til Biskoppen

over Sjællands Stift) ang. Sognepræstens For¬

pligtelse til portofrit at tilstille et Sogneraad Daabs¬

1892.
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attester til Brug ved Undersøgelsen af Begæringer31. Marts.
om Alderdomsunderstøttelse.
at da Udstedelsen og Fremsendelsen af de paa¬

gældende Attester i Henhold til Lov om Alderdomsunder¬
støttelse til værdige trængende udenfor Fettigvæsenet af 9.

April f. A.§4 er et Embedsanliggende for vedkommende Sogne¬
præst, maa denne anses for at være forpligtet til i Henhold

til § 2 a. 2 i Anordning om Behandlingen af Postfor¬

sendelser til og fra Stats= og kommunale Myndigheder af
6. September 1888 at frigøre de paagældende Forsendelser.

Foreløbig Lov om Indtægts= og Udgiftsbevilling, 1. April.
Nr.
indtil Finansloven for Finansaaret fra 1. April

50.

1892 til 31. Marts 1893 er given*)
Indm. Saml. pag. 237.

Lov om Forlængelse af Varigheden af Loven af 1. April.
14. December 1887 om Foranstaltninger imod den Nr. 51.

saakaldte Svinedifteritis. (Indenrigsministeriet.)
Indm. Saml. pag. 238.

S
Sølov. (Justitsministeriet.)
Indm. Saml. pag. 238.

1. April.
Nr. 56.

Lov om danske Skibes Registrering m. m. (Ju=1. April.
stitsministeriet.)

Nr. 57.

Indm. Saml. pag. 340.

*5)

Kontrasigneret af samtlige Ministre: J. B. S. Estrup,
I. Nellemann, O. D. Rosenørn=Lehn, N. F. Ravn,
Bahnson, Ingerslev, Goos.
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L. om Ligbrænding.

——

1. April.
Nr. 58.

6. April.

Lov om Ligbrænding. (Justitsministeriet.)
Indm. Saml. pag. 378.

Bekendtgørelse om en mellem Danmark og Italien

Nr. 80.afsluttet

Konvention angaaende gensidig Ophævelse af

Afdragsretten. (Udenrigsministeriet.)
Indm. Saml. pag. 383.

9. April

Jnstitsmin. Cirk. (til samtlige Læger, hvem den
offentlige Vaccination paahviler) ang. Kontrol med

Anvendelsen af den animale Lymfe og Lægernes

Adgang til at faa denne udleveret.
Da den kgl. Kokoppeindpodningsanstalt hidtil har savnet

behørig Kontrol med Anvendelsen af den animale Lymfe, og

da Anstalten kun vil være i Stand til at fyldestgøre Rekvi¬
sitionerne i rette Tid naar det gøres den muligt at ind¬
rette sin Prodnktion af Lymfe efter den til Tider stærkt
stigende Efterspørgsel, er det fundet fornødent at foreskrive

følgende til Iagttagelse for de Læger, hvem den offentlige
Vaccination paahviler:

1) med mindst 14 Dages Varsel fremsendes til Anstalten

ved Udfyldning af den vedkommende Læger tilstillede Rekvi¬

sitionsblanket en samlet Plan for deres offentlige Vaccina¬

tion med Angivelse af de Dage, paa hvilke der vaccineres
samt det Antal Personer, der antages at møde paa hver af
de opgivne Dage;

2) i Tilfælde af nsikker eller helt udebleven Virkning bliver
Meddelelse herom med Angivelse af Kalvens Numer at ind¬

sende til Anstalten snarest muligt efter, at det uheldige Re¬

sultat er konstateret, for at Anstalten kan træffe de fornødne
Forholdsregler.

1891
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Det forndsættes derhos, at D'Hrr. Læger fra Begyndelsen 9. April.
af hver Række offentlige Vaccinationer ere betænkte paa selv
at indsamle et passende Forraad af humaniseret Lymfe til

Fortsættelse af Vaccinationen i Tilfælde af Uheld med Kalve¬
vaccinen eller forbigaaende ntilstrækkeligt Forraad af denne.
Af den ovenfor omtalte Rekvisitionsblanket vil et Antal

af Eksemplarer fra Anstalten blive sendt til samtlige Fysici
til Fordeling imellem de Læger, hvem den offentlige Bacci¬

nation paahviler, og ville saadanne Blanketter fremtidig

stedse kunne rekvireres fra den kgl. Kokoppeindpodnings¬
anstalt.

Det tilføjes derhos, at den ovenfor angivne Tidsfrist,
inden hvilken Begæring om animal Lymfe skal være indsendt,
kun vil være at overholde, for saa vidt og saa længe ind¬

trædende Tilfælde af Koppesygdom ikke maatte gøre det nød¬
vendigt at vaccinere med kortest mulige Varsel.

Justitsmin. Cirk. (til samtlige praktiserende Læger 9. April.
her i Landet) ang. Kontrol med Anvendelsen af den

animale Lymfe og Lægernes Adgang til at faa denne
udleveret.

Da den kgl. Kokoppeindpodningsanstalt hidtil har savnet
behørig Kontrol med Anvendelsen af den animale Lymfe, og
da Anstalten kun vil være i Stand til at fyldesigøre Rekvi¬
sitionerne i rette Tid, naar det gøres den muligt at indrette

sin Produktion af Lymfe efter den til Tider stærkt stigende
Efterspørgsel, er det fundet fornødent at betinge den Lægerne
tilstaaede Adgang til at faa udleveret animal Lymfe til An¬

vendelse i deres private Klientel af, at skriftlig Begæring
med mindst 14 Dages Varsel indsendes til Anstalten med

Oplysning om det Antal Personer, der skal vaccineres, og

de Dage, paa hvilke Vaccinationen skal finde Sted.
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I Tilfælde af usikker eller helt udebleven Virkning an¬

9 April.

modes D'Hrr. Læger om at indsende Meddelelse herom med

Angivelse af Kalvens Numer til Anstalten snarest muligt
efter, at det uheldige Resultat er konstateret, for at Anstalten
kan træffe de fornødne Foranstaltninger.

For saa vidt Anstalten i mødende Tilfælde forbigaaende,
særligt af Hensyn til den offentlige Vaccination, maatte være

ude af Stand til at efterkomme en Rekvisition om animal

Lymfe, vil der fra samme tilflyde vedkommende Læge Under¬

retning derom, og vil der da paa hans Begæring kunne
faas humaniseret Lymfe tilstillet.
Det tilføjes derhos, at den ovenfor angivne Tidsfrist,

inden hvilken Begæring om animal Lymfe skal være indsendt,
kun vil være at overholde, for saa vidt og saa længe ind¬

trædende Tilfælde af Koppesygdom ikke maatte gøre det nød¬
vendigt at vaccinere med kortest mulige Varsel.

12. April.
Nr. 62. m.

Anordning, hvorved Lov om Tvangsanktioner m.

af 9. April 1891 sættes i Kraft paa Færøerne.

(Justitsministeriet.)
Vi Christian den Niende o. s. v. G. v.: I Hen¬

hold til den Regeringen ved Lov om Tvangsanktioner m. m.

af 9. April 1891 § 52 givne Bemyndigelse sættes herved
fra 1. Juli 1892 denne Lov i Kraft paa Færøerne med
følgende Lempelser:

1. I Stedet for § 1 3. og 4. Stykke træde følgende
Regler:

Afgiftspligtige Varer, som Statskassen realiserer til Dæk¬

ning af paaløbne Afgifter og Bøder, kunne foranktioneres

uden foregaaende Retsforfølgning.
Bortsalg af ndpantet Løsøre kan, naar den Fordring,
hvorfor Udpantning er sket, ikke overstiger 100 Kr., ske ved

en hvilken som helst Løsøreanktion, som afholdes i Juris¬
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diktionen efter Udløsningsfristens Udløb, og Skyldneren kan12. April.
i dette Tilfælde ikke modsætte sig, at Bortsalget sker ved
kontant Betaling, undtagen for saa vidt han kan tilvejebringe
en vederhæftig Inkassator, som vil indestaa for Anktions¬
beløbet, eller han paa anden Maade stiller Sikkerhed for

dette. Denne Bestemmelse gælder ligeledes Bortsalg af ud¬

lagt Løsøre, naar dets Vurderingssum under Udlægsforret¬
ningen ikke overstiger 100 Kr.

2. I Stedet for § 2 træder følgende Regel:

Tvangsauktionen bliver i Almindelighed at afholde i den
Jurisdiktion, hvor Udlæget er sket. Dog kan Rekvirenten,

for saa vidt Udlæget er sket uden for Suderø Syssel, med
Anktionsforvalterens og, saafremt Udlæget er foretaget i fast
Ejendom, tillige Rekvisiti Samtykke, lade de udlagte Gen¬
stande bortsælge i Thorshavn.

3. I Stedet for § 4 træder følgende Regel:
Bekendtgørelse om Auktion over udlagt Løsøre skal med

et Varsel af mindst 3 Uger indrykkes mindst een Gang i

det for retslige Bekendtgørelser paa Færøerne antoriserede
Blad eller i andre af de stedlige Blade, som Anktionsfor¬
valteren efter Rekvirentens Forslag maatte bestemme, jfr.

dog § 1, sidste Stykke, og § 16. Fremdeles skal Auktionen
bekendtgøres ved Kirkestævne mindst een Gang, men i øv¬

rigt med et saadant Varsel og i et saadant Omfang, som
Auktionsforvalteren bestemmer under Hensyn dels til Mængden
og Beskaffenheden af de Genstande, der agtes bortsolgte, dels

til hvad der paa Auktionsstedet ved frivillige Auktioner er

sædvanligt. Endelig skal der tillige om Auktionen ske Op¬

slag ved Plakater, for saa vidt saadant paa Anktionsstedet
er sædvanligt ved frivillige Auktioner.
4. Fristen i § 13 forlænges til 4 Uger.
5 I § 20 ombyttes Ordet: „Matrikulsnumre“ med
„Brug“.

6 Is 21, første Stykke, udgaa Ordene, med 14 Dages

1892.
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12. April. Varsel“ og i Stykkets Slutning tilføjes „med 4 Ugers

Varsel, for saa vidt de alle have Bopæl inden Færøerne, og

med 8 Ugers Varsel, for saa vidt nogen af dem har Bopæl
uden for Øerne“

I § 21, 2. Stykke, ombyttes Ordene: „uden for Sjællands
Stift endvidere i vedkommende Stiftstidende“ med „i det
for retslige Bekendtgørelser inden Færøerne antoriserede
Blad“

7. I § 27 udgaar 3. Stykkes 2, 3. og 4. Punktum.

8. I Stedet for § 29, 2. og 3. Punktum, træder føl¬
gende Regel:

Han udmelder i saa Fald tvende kyndige Mænd i Juris¬

diktionen til at beskrive og vurdere Ejendommen, eller, saa¬
fremt der ikke i Jurisdiktionen findes de fornødne sagkyndige,
da i en af de andre Jurisdiktioner. For Udmeldelsen bliver
i intet Tilfælde at erlægge Betaling, hvorimod Mændene

erholde i Diæter hver 4 Kroner for hver halve Dag, beregnet
til 6 Timer, der medgaar til Forretningen og Rejsen, og
mindst for en halv Dag, samt fri Skyds, beregnet pr.

løbende Mil efter 4 Kr. 50 Ø. til Søs og 1 Kr. til Lands,
naar Mødestedet ligger U Mil eller derover fra deres Hjem.

9. I Stedet for § 31, 2. og 3. Stykke, træder følgende
Regel:
Dette sker ved, at en Bekendtgørelse af det i næste Pa¬
ragraf angivne Indhold 3 Gange indrykkes i det paa Fær¬

øerne for retslige Bekendtgørelser autoriserede Blad med et

Varsel af mindst 14 Dage fra den sidste Indrykkelse at

regne. Auktionsforvalteren kan derhos, naar det af nogen
vedkommende forlanges, og han finder det tjenligt, ogsaa
foranstalte Auktionen bekendtgjort i andre Aviser, endogsaa

udenlandske. Auktionen skal derhos bekendtgøres ved Kirke¬

stævne mindst 1 Gang i et saadant Omfang, som Auktions¬
forvalteren finder fornødent, og med et Varsel af mindst 8

Dage fra den sidste Bekendtgørelse at regne. Bekendtgørelse
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ved Opslag bør ske, hvor saadant tidligere har været i12. April.
Brug.

Bortfalder Auktionen, har Auktionsforvalteren at aflyse
den ved Bekendtgørelse een Gang i de indenlandske Aviser,

i hvilke den har været bekendtgjort.
10. I Stedet for § 33, 2. Stykke, 2. Punktum,
træder følgende Regel:

Bekendtgørelse herom sker med 14 Dages Varsel i det
for retslige Bekendtgørelser inden Færøerne autoriserede
Blad og ved Læsning til Kirkestævne med samme Varsel

paa de Steder, hvor saadan Bekendtgørelse tidligere er
foregaaet.

II. I Stedet for § 37, 1. Stykke, træder følgende
Regel:
Naar en anden Auktion skal finde Sted, maa den med

14 Dages Varsel bekendtgøres i det for retslige Bekendt¬
gørelser paa Færøerne autoriserede Blad, samt ved Kirke¬

stævne mindst een Gang paa de samme Steder, hvor saadan
Bekendtgørelse tidligere er foregaaet.

12. I §41, 1. Stykke, 1. Punktum, forandres Ordene
„med 14 Dages Varsel indkaldes til et Møde“ til „indkaldes

til et Møde med et Varsel af 8 Uger, hvis nogen af de

interesserede har Bopæl uden for Færøerne, og af 4 Uger,
for saa vidt samtlige interesserede have Bopæl inden Øerne.

I samme Stykkes 2. Punktum forandres Ordene „og
uden for Sjællands Stift tillige i vedkommende Stiftstidende“

til „saafremt nogen af de interesserede har Bopæl uden for

Færøerne, og derhos i alle Tilfælde i det for retslige Be¬
kendtgørelser paa Færøerne antoriserede Blad“.

13. I § 46 tilføjes efter Ordene „Lov om Konkurs

af 25. Marts 1872' Ordene „jfr. Anordning af 13. Februar
1873“ og ester Ordene,Lov om Dødsboskifte m. m. af 30.
November 1874“ Ordene „jfr. Anordning af 14. Januar
1876“.
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12. April. Lov om Godtgørelse for udførte Grundforbedringer
Nr. 63. m. v. paa Statens Fæstegods paa Færøerne. (Ju¬
stitsministeriet.)
Vi Christian den Niende, o. s. v. G. v.: Rigs¬
dagen har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadfæstet
følgende Lov:

I. Paa de i denne Lov nærmere angivne Vilkaar
skal der ydes Brugerne af Statens Fæstegods paa Færøerne

Godtgørelse af Statskassen for saadanne af dem paa Fæstet
udsørte Grundforbedringer eller Bygningsforetagender, som

det ikke ifølge Lovgivningen og de dem meddelte Fæstebreve
har været deres Pligt at udføre, og som have forøget Fæstets
Driftsværdi.

2. Godtgørelsen er betinget af, at Arbejdet er udført
efter en Plan, der, efter gennem Godsadministrationen med

et Overslag over Bekostningen og med en lovformelig Syns¬
forretning over det paagældende Jordstykkes eller den paa¬
gældende Bygnings Tilstand at være indsendt til Justits¬
ministeriet, er bleven godkendt af dette førend Arbejdets
Paabegyndelse.

Naar Grundforbedringen eller Byggeforetagendet er til¬

endebragt, optages paa ny en Syusforretning saa vel med
Hensyn til det udførte Arbejdes Beskaffenhed som til Vur¬

dering af den Værdiforøgelse, den paagældende Foranstalt¬
ning har medført for Fæstet, hvilken Forretning, ledsaget af
de fornødne Oplysninger om medgaaede Udgifter samt af
den fornævnte Plan, derefter gennem Godsadministrationen

indsendes til Justitsministeriet.

Godtgørelsen kan udbetales, naar der foreligger en

fuldført Grundforbedring eller Bygning, der opfylder de i
denne Lov stillede Fordringer, selv om ikke hele det i den

godkendte Plan ommeldte Arbejde er tilendebragt.
3. Godtgørelsen maa ikke overstige den Bekostning,
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som det paagældende Foretagende har medført for Brugeren,12. April.
heri medregnet et passende Vederlag for muligt per¬
sonligt Arbejde, og heller ikke den Værdiforøgelse, der ved

Grundforbedringen, eller Byggeforetagendet skønnes at
være blevet Fæstet til Del. I Erstatningssummen bliver at
fradrage de Beløb, som indkomme ved Realisationen af

ældre Bygninger, der ved Opsørelsen af ny Bygninger
maatte blive overflødige, og som derfor sælges til Nedbryd¬
ning til Indtægt for Statskassen.

Samtidig med Godtgørelsens Udbetaling forhøjes den
aarlige Leje af det paagældende Fæste med et Beløb, som er
lig 4 pCt. af den ydede Erstatning.

Skønnes den Værdiforøgelse, det paagældende Fore¬
tagende vil medføre for Fæstet, kun at ville blive dette til
Del for et begrænset Tidsrum, kan Justitsministeriet be¬
stemme, at Lejeforhøjelsen kun skal vedvare i et tilsvarende
Antal Aar, mod at den forhøjes til et saadant Beløb, at

Godtgørelsessummen ved sammes Erlæggelse, foruden at

forrentes som fornævnt, tillige ved Udløbet af den sastsatte
Tid vil være tilbagebetalt.

De nyopførte Bygninger blive som Staten tilhørende
at optage paa Fæstets Inventariefortegnelse og blive derefter

i et og alt at behandle efter de samme Regler som de ældre
Inventariebygninger.

4. De i § 2 ommeldte Synsforretninger foretages af
2 Skønsmænd, af hvilke Godsadministrationen vælger den

ene og Fæsteren den anden. Kunne Skønsmændene ikke
blive enige, vælge de en Opmand, og kunne de ikke forenes
om dennes Valg, beskikker Retten en Opmand. Af Omkost¬

ningerne ved Syusforretningerne afholder Fæsteren Halv¬
delen, og Statskassen den anden Halvdel.
5. Justitsministeriet kan i saadanne enkelte Tilfælde,

hvor Omstændighederne særlig maatte tale derfor, efter
Reglerne i §s 1 og 3 og mod den der bestemte Lejefor¬
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L. om Statsbanedriftens Ordning.

12. April.højelse yde Fæstere eller deres Arvinger Erstatning for
Grundforbedringer og Byggeforetagender, navnlig Opførelsen
af Stalde, Hølader og Faarehuse, der ere foretagne i Løbet
af de 20 sidste Aar inden denne Lovs Ikrafttræden, for saa

vidt det fornødne angaaende Fæstets tidligere Tilstand kan
oplyses. Erstatningens Størrelse bestemmes foruden efter de

ovennævnte Regler tillige under Hensyn til den Fordel,

Fæsteren eller nogen af hans Arvinger i den siden Ud¬
førelsen forløbne Tid har høstet af samme.

12. April.

Lov om Statsbanedriftens Ordning. (Indenrigs¬

Nr. 65. ministeriet.)
Indm. Saml. pag. 385.

12. April.

Lov om en Udvidelse af Rentegarautien for den

Nr. 66. lolland=falsterske Jernbane m. m. (Indenrigsmini¬
steriet.)
Indm. Saml. pag. 408.

12. April.

Lov om Forhyringsagenter m. m. (Indenrigsmi¬

Nr. 67. nisteriet.)
Indm. Saml pag. 409.

12. April.

Lov om Tillæg til og Forandringer i de om den

Nr. 68. kgl. Veterinær= og Landbohøjskole gældende Lov¬
bestemmelser. (Indenrigsministeriet.)
Indm. Saml. pag. 413.

12. April.

Lov om Tillæg til Lov om Landkommunernes

Nr. 69. Styrelse m. v. af 6. Juli 1867. (Indenrigsmini¬
steriet.)
Indm. Saml. pag. 415.
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Lov om Oprettelse af Søretter udenfor Kjøben=12. April.
havn samt om Soforklaringer og Søforhør. (Ju= Nr. 72.
stitsministeriet.)
Indm. Saml. pag. 416.

Lov om Underholdsbidrag til Born, der ere12. April.

avlede udenfor Ægteskab m. m. (Justitsministeriet.) Nr. 73.
Indm. Saml. pag. 423.

Lov om de Universitetet og Kommunitetet ved=12. April.

kommende Lønningsforhold. (Ministeriet for Kirke= Nr. 74.
og Undervisningsvæsenet.)
Indm. Saml. pag. 428.

Lov om Lønninger for Rektorerne og Lærerne12. April.
ved de lærde Skoler samt ved Sorø Akademis lærde Nr. 75.

Skole og Opdragelsesanstalt. (Ministeriet for Kirke¬
og Undervisningsvæsenet.)
Indm. Saml. pag. 432.

Lov om Statstilskud til Folkehøjskoler og Land=12. April.
brugsskoler. (Ministeriet for Kirke= og Undervis= Nr. 76.
ningsvæsenet.)
Indm. Saml. pag. 436.

Lov om anerkendte Sygekasser. (Indenrigsmi=12. April.
nisteriet.)
Indm. Saml. pag. 438.

Nr. 85.
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12. April. Indenrigsmin. Cirk. (til samtlige Amtmænd)

ang. Affattelsen af Reglementer for Forsørgelses¬
anstalterne.
Ifølge Lov Nr. 67 af 9de April 1891 om det offent¬

lige Fattigvæsen § 31 skal der for samtlige Forførgelsesan¬
stalter forefindes Reglementer, hvori indeholdes de fornødne

Bestemmelser om deres Belæggelse og Benyttelse, om deres
Bestyrelse og Bestyrelsens Myndighed over for Lemmerne,

om disses Rettigheder, Forpligtelser og Forplejning, om di¬
sciplinære Straffe m. m.

Medens disse, Reglementer for Bykommunernes og

Handelspladsernes Vedkommende approberes af Indenrigs¬

ministeren, skulle de for Landets Vedkommende approberes
af Amtsraadet efter en af Indenrigsministeren nærmere ud¬
arbejdet Vejledning.
Idet man i Henhold hertil har udarbejdet vedføjede
Udkast til et saadant Reglement til Afbenyttelse som vej¬

ledende Grundlag ved Affattelsen af nye og Revisionen af

forhaandenværende Reglementer for slige Anstalter, skal man
med Hensyn til enkelte af de i Udkastet optagne Bestemmelser
bemærke følgende:

Til 1. Det nærmere Indhold af denne Paragraf maa
i det enkelte Tilfælde være afhængigt af, for hvilke sattige
den paagældende Anstalt er bestemt, hvorved det i Henhold

til Forskriften i Fattiglovens § 30 bliver at iagttage, at der
i Forsørgelsesanstalter, hvor værdige gamle eller svagelige

Personer anbringes, som ikke eller kun i ringe Grad ere ar¬
bejdsføre, eller hvor Børn opfostres, kun i Nødstilfælde maa
hensættes Personer, som ved Uforligelighed, Dovenskab, Dril¬

fældighed eller anden Uorden give Forstyrrelse og slet Ets¬
empel, og disse maa da holdes fuldstændig afsondrede fra hine.
Til 2. Maksimalbelægningen af de her omhandlede

Anstalter er ved Indenrigsministeriets Cirkulære af 9. Fe¬
bruar 1869 Post 11 fastsat saaledes, at Soveværelserne skulle
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indeholde mindst 250 Kubikfod Luft og Arbejdsværelserne 12. April
mindst 150 Kubikfod Luft for hver Person, voksen eller
Barn, hvorhos Arbejds= og Soveværelsernes sammenlagte

Knbikrum skal udgøre mindst 500 Kubikfod Luft for hvert
Individ, der anvises Ophold i Anstalten.

I Skrivelse af 3. December f. A. har det kongelige
Sundhedskollegium imidlertid udtalt, at den saaledes nor¬
merede Luftkubus efter Nutidens Synsmaade maa anses for
at være for ringe, og derfor foreslaaet, at det bestemmes, at
der skal være 600 Kubikfod Luft for hver Person, voksen

eller Barn, fordelt saaledes, at Luftkubus i Soveværelserne
ikke maa være under 350 og i Arbejdsværelserne ikke under
250 Kubikfod for hver Person. I Henhold hertil bør der,
for saa vidt Forholdene ikke maatte tillade, at Maksimal¬

belægningen straks fastsættes paa den af Sundhedskollegiet

foreslaaede Maade, stræbes hen til, at saadan Maksimal¬

belægning efterhaanden kan blive gennemført, hvorom det
fornødne maatte anmærkes i de ved Ministeriets Cirkulære

Nr. 230 af 10. November 1875*) foreskrevne aarlige Beret¬

ninger om Fattiggaardene og Fattighusene paa Landet.
Til 8. Den nærmere Ordning af det Arbejde, der

bliver at udføre af de paa Anstalterne indlagte fattige, maa
blive forskellig, efter som vedkommende Anstalt er bestemt til

Optagelse af saadanne fattige, der ere arbejdsføre, og hvis
Forhold derhos nødvendiggør et strengere Tilsyn, eller af

saadanne, der paa Grund af Alder eller Svagelighed ikke
eller kun i ringere Grad ere arbejdsføre. For de førstnævnte

fattiges Bedkommende maa der rettest affattes en Arbejds¬
orden, hvori bestemmes, hvilke Arbejder der skal udføres,

hvor meget Arbejde hver fattig daglig skal yde, samt hvor

længe der skal arbejdes daglig. Hvad Arbejdets Beskaffenhed
angaar, bør der vælges saadant, der ikke forudsætter nogen

særlig Færdighed, saasom Opplukning af Værk, Hørspind,

*) Se nærværende Samlings 10. Hæfte Side 73 ff.
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12. April. Kartning, Strikning af Strømper, Stenslagning, Fletning
af Maatter og lignende.
Til 20. Medens det maa være overladt Anstaltens

Bestyrer eller Bestyrelse at anvende Indespærring som Nød¬

middel, hvor saadant udkræves for at forebygge Voldsom¬

heder og sikre Fred og Orden i Anstalten, maa det derimod

anses utilstedeligt, at der i Reglementerne optages nogen Be¬

stemmelse, hvorefter det skulde være Anstaltens Bestyrer eller
den kommnnale Fattigbestyrelse tilladt at anvende Inde¬

spærring som Straf for disciplinære Forseelser, idet saadan
Straffemyndighed ifølge Fattiglovens § 41 kun tilkommer
Fattigbestyrelsen i Forening med Stedets Politimester.

Til 26. Det er af det kongelige Sundhedskollegium

udtalt, at Benyttelsen af Tomandssenge i Fattiggaarde saavel
af sanitære som af moralske Grunde bør afskaffes. I Over¬
ensstemmelse hermed indeholder Udkastet den Bestemmelse, at

hver Person har sin egen Seng; man maa derfor anse
Amtet for berettiget ikke alene til at arbejde hen til, at Be¬

nyttelsen af Tomandssenge efterhaanden fuldstændig bort¬
falder, men ogsaa til straks at forbyde Brugen af Tomands¬
senge, hvor det ikke maatte være nødvendigt endnu i nogen

Tid at opretholde den bestaaende Tilstand. Ogsaa om dette
Forhold maatte det fornødne anmærkes i de ved det oven¬

nævnte Cirkulære Nr. 230 af 1875 foreskrevne Indberet¬
ninger.

Til 27. Paa Foranledning af det kongelige Sund¬

hedskolleginm har Ministeriet ved Cirkulære Nr. 145 af 6.

Juli 1889 givet Anvisning til en rationel Udarbejdelse af

Spisereglementer for Anstalter som de her omhandlede. Mi¬
nisteriet havde nu vel ønsket ved Opstillingen af et Normal¬

Spisereglement for Fattiganstalter at kunne give en mere

detailleret og for vedkommende kommunale Bestyrelser mere
umiddelbart tilgængelig Anvisning end den i det nævnte

Cirkulære indeholdte; det kongelige Sundhedskollegium har
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imidlertid i den ovennævnte Skrivelse af 3. December 189112. April.
udtalt, at et saadant Normal=Reglement ikke vil kunne til¬

vejebringes, dels fordi Befolkningen i Forsørgelsesanstalterne

er meget uensartet (arbejdende og ikke arbejdende Personer,

forskelligt Køn, gamle Folk og Børn), dels fordi der maa
tages passende Hensyn til de særegne Fordringer, som stilles

i de enkelte Dele af Landet, hvor Levevilkaarene ere forskel¬
lige; skulde et Normal=Spisereglement være til Nytte, maatte
det udarbejdes som særskilte Reglementer for flere enkelte

Dele af Landet, og hvert af disse Reglementer maatte inde¬
holde dels en Oversigt over Retterne for hver Ugedag og
for hvert Maaltid, dels en Ingrediensliste for de enkelte

Retter, affattet paa den i ovennævnte Cirkulære Nr. 145 af
1889 ommeldte Maade, altsaa med alle Kvantiteter angivne

efter Vægt. Et for hvert Sted passende Reglement vil
kunne udarbejdes af vedkommende Læge, som i saa Hen¬

seende kan have Vejledning af Litteraturen (f. Eks. det i
nysnævnte Cirkulære ommeldte, af Dr. Jüirgensen udgivne

Arbejde*) samt: Soph. Torup og I. Christmas=Dirckinck¬

Holmfeld: „Hvorledes skaffes god daglig Kost for den billigste
Pris““ Kjøbenhavn 1884); hvorhos ogsaa de forskellige i

Sundhedskollegiets Beretninger offentliggjorte Reglementer

ville kunne tjene til Rettesnor. — Som Følge heraf har
Ministeriet ikke i Udkastet kunnet optage nogen detailleret

Anvisning til Affattelsen af et Spise=Reglement, men har

maattet indskrænke sig til en i al Almindelighed holdt Ud¬
talelse om de Fordringer, der kunne stilles til Kostens Be¬
skaffenhed.

Til 29. Naar en fattig, efter at den stedlige Fattig¬

bestyrelse har nægtet ham Tilladelse til at udtræde af An¬
stalten, vedbliver sit Forlangende, bliver Spørgsmaalet at
*) Grafisk Fremstilling af de menneskelige Fødemidlers

og nogle Spisers kemiske Sammensætning,Kjøbenhavn
1888.

Fjortende Hæfte.
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12. April afgøre af Fattigvæsenets Overbestyrelse (Amtet og Inden¬
rigsministeriet), idet Politimesteren, efter at Kancelli=Plakat
af 19. December 1832 er hævet ved Lov Nr. 67 af 9.
April 1891 § 67, ikke længere i saa Henseende er Mellem¬
instans mellem den stedlige Fattigbestyrelse og Amtet.

Med Indholdet af nærværende Cirkulære, hvoraf et

Antal Aftryk herved sremsendes, bedes ikke blot Amtsraadene,
men ogsaa Byraadene saavel som Handelspladsernes Kom¬

munalbestyrelser gjorte bekendte.

Udkast.
Reglement
for

N. N. Sognekommunes Forsørgelsesanstalt.
I. Anstaltens Opgave og Belægning.
1. Anstaltens Opgave er at forsørge de i samme op¬

tagne fattige, at give Børnene en god Opdragelse, at be¬
skæftige de fattige, som ere arbejdsføre, og skaffe de gamle
og svagelige en omhyggelig Pleje.
2. Den foreskrevne Maksimalbelægning af Anstalten

maa ikke overskrides. I ethvert Lokale, der benyttes til
Opholds= eller Sovestue for de fattige, skal der indvendig

paa Døren findes paamalet Oplysning om, hvor stort Ku¬
bikrum Stuen har, og hvor mange Personer den er be¬
stemt for.

II. Anstaltens Bestyrelse.
3. Anstalten staar under Sogneraadets Bestyrelse.

Sogneraadet afgør, hvilke Personer der skulle optages i An¬

stalten, og hvilke der atter maa udtræde af samme overens¬
stemmende med de i §§ 5 og 29 indeholdte Bestemmelser.

Det nærmere Tilsyn med Anstalten, med de deri op¬

tagne fattige og med den antagne Bestyrer føres af et Ud¬
valg, bestaaende af 3 af Sogneraadets Midte udnævnte
Medlemmer.

Cirk. ang. Reglem. f. Forsørgelsesanstalterne. 561

1892.

Medlemmerne af Udvalget vælges for 1 Aar ad Gangen;12. April.
de kunne genvælges, men ere dog ikke pligtige at modtage
Genvalg for det Aar, der følger efter det, i hvilket de have
fungeret.

Det paahviler Udvalget saa vidt muligt at holde et

vaagent Øje med Anstalten; i det mindste en Gang ugentlig

bør et Medlem af Udvalget paa ubestemt Dag og Tid ind¬
finde sig paa Anstalten for at gøre sig bekendt med Til¬

standen og de fattiges Opførfel; Udvalget, der i øvrigt efter¬

kommer de i dette Reglement foreskrevne Bestemmelser, skal
særlig iagttage følgende:

1. Det opgiver for Sogneraadet, hvilke og hvor mange
raa Arbejdsmaterialier der skulle indkøbes for en vis
Tid, samt hvilke Sorter Korn og andre Fødevarer der

bør tilvejebringes for det nærmeste Tidsrum.

Det fører nøje Tilsyn med Bestyrerens Forhold og

2.

paaser, at han efterkommer de ham paahvilende Pligter,
jfr. § 4, og at han ikke misbruger fin Myndighed, jfr.

§ 20. Udvalget bør møde paa Anstalten hver 14. Dag

for at gennemse Bestyrerens Regnskab; det skal da for¬
syne Regnskabet med underskreven Paategning om, at
Gennemsyn har fundet Sted; de Bøger, som Bestyreren

i øvrigt skal føre, skulle ligeledes forelægges Udvalget,
for at dette kan forsikre sig om, at Bøgerne blive ordent¬

lig førte.
3.Det

paaser, at de til Anstalten hørende Jorders Drift

udføres tilbørlig og i rette Tid.
Udvalget vælger en Formand af sin Midte.

4. Sogneraadet antager en Bestyrer, som skal være
gift,

og baade han og hans Hustru maa være i Be¬

siddelse af de Egenskaber, der kunne anses for at være nød¬
vendige for deres Gerning.

Bestyrerens Pligter ere navnlig følgende:

1. Han skal paase, at der stedse hersker Rolighed og Orden
paa Anstalten, og gøre Anmeldelse til Formanden for
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Udvalget, hvis nogen gør Brud herpaa og ikke agter

12. April.

paa hans Advarsel;
2. Han paaser, at de arbejdsdygtige fattige staa op i rette

Tid, have deres Senge lagte ordentlig til Rette og

deres Soveværelser rengjorte, og at Ild og Lys overalt
paa Anstalten om Vinteraftener er slukket Kl. 9;

Han giver Signal med en Klokke, naar der skal staas

3.

op, og naar der skal spises;

4. Han skal paase, at de fattige udføre deres Arbejde med
Flid og Orden, ligesom han selv har at være behjælpe¬

lig med Anstaltens Jorders Drift;
5.

Han skal daglig føre et nøjagtigt Regnskab over An¬
staltens Indtægter og Udgifter; endvidere fører han

Regnskab over de fattiges Arbejde; endelig skal han
føre den i § 6 nævnte Forplejningsbog og den i § 20
nævnte Bog angaaende de fattiges Forhold;
6.

Han paaser, at ingen af de fattige uden Tilladelse for¬
lader Anstalten;

7. Han,

saavel som hans Hustru, skal altid bestræbe sig

for at omgaas de fattige paa rette Maade, saa at han
behandler dem med Venlighed, men dog iagttager den

Alvor, der er nødvendig til Udøvelsen af hans Myn¬
hed; han og hans Hustru skulle vogte sig for Hidsighed

og Skældsord; de skulle, navnlig ogsaa ved deres eget

Forhold, virke for, at Anstaltens Beboere leve i Fred
med hverandre;
8.

Han skal meddele Udvalget, der er hans nærmeste fore¬
satte, alt, hvad der foregaar paa Anstalten, naar det er

af saadan Beskaffenhed, at det kan antages at være af

Betydning for Udvalget at blive bekendt dermed.

III. Optagelse i Anstalten.

5. De fattige, der efter deres Forhold ikke egne sig til

Understøttelse i Hjemmet, kunne af Sogneraadet henvises til
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at modtage Hjælpen i Anstalten (jfr. Lov Nr. 67 af 9.12. April.
April 1891 om det offentlige Fattigvæsen § 29). Vægrer
en fattig sig ved efter Sogneraadets Bestemmelse at lade sig
optage i Anstalten, indstilles Sagen til Afgørelse af Fattig¬
væsenets Overbestyrelse (Amtet og Indenrigsministeriet).

6. Naar en fattig optages i Anstalten, meddeles der

ham et Folium i Forplejningsbogen; herpaa anføres hans

fulde Navn, Alder, Fødested og sidste Opholdssted samt Op¬
tagelses= og Udtrædelsesdagen; desuden anføres det fornødne

om hans Forhold og navnlig ogsaa om hans Flid og Op¬
førsel i Anstalten.

Sogneraadet har under Straffeansvar efter Lov Nr. 22
af 4. Februar 1871 § 4 at paase, at enhver i Anstalten

optagen fattig over Syvaarsalderen er indpodet med Ko¬
kopper, eller, saafremt Bevis derfor ej kan tilvejebringes, at

saadan Indpodning da nopholdelig foranstaltes.
7. Ved Optagelse i Anstalten skal den fattige med¬

bringe de Klædningsstykker og det Bohave, hvoraf han maatte
være i Besiddelse. Det saaledes medbragte, hvorover der
optages en Fortegnelse, der bliver at medunderskrive af den

fattige, tages under Udvalgets Forvaring, for saa vidt det
ikke kan være til den fattiges Brug.

IV. Arbejde, som paalægges de fattige.

8. Udvalget bestemmer, hvilket Arbejde de i Austalten
optagne fattige ville have at udføre.
Der skal i Henseende til Arbejdets Beskaffenhed stedse

tages Hensyn til den fattiges Personlighed og saa vidt mu¬
ligt til hans Ønsker og Tilbøjelighed, og med Hensyn til
den Kvantitet, der forlanges udført, maa der med stadigt

Hensyn til vedkommendes Alder og Duelighed ikke forlanges
mere, end hvad der med jævn Flid og uden Overanstræn¬
gelse kan forrettes i den sædvanlige Arbejdstid.

9. Det kan paalægges de i Anstalten optagne fattige,
24“
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12. April.som dertil ere skikkede, at deltage i Udførelsen af alle ved

Anstalten forefaldende Forretninger, baade inden og uden
Døre.

10. De i Anstalten optagne ere ligeledes forpligtede
til at udføre ethvert til deres Evner og Kræfter svarende

Arbejde uden for Anstalten, som paalægges dem af Udvalget,
uden Vederlag; dog kunne de ikke udlejes til Arbejde for
private mod deres Villie. (Ifr. Lov Nr. 67 af 9. April
1891 § 39).

V. Sygdomstilfælde.
11. Saafremt en fattig bliver hjemsøgt af nogen al¬
vorlig Sygdom, henlægges vedkommende paa et dertil be¬

stemt Sygeværelse, hvor han efter Lægens nærmere Anvis¬

ning nyder den fornødne Opvartning og Pleje, for saa vidt
Lægen ikke maatte anordne den syge indlagt paa et Sygehus.

Tilfælde af saadanne Sygdømme, der i Medfør af
Reglerne i Lov Nr. 46 af 30. Marts 1892 om Foranstalt¬

ninger imod Udbredelse af smitsomme Sygdømme ere Gen¬
stand for offentlig Behandling, blive af Anstaltens Bestyrer

uopholdelig at anmelde for Politiet (Sognefogden); Udvalget
paaser, at saadan Anmeldelse ikke forsømmes.

VI. Børnenes Opdragelse og Pleje.
12. Saavel Bestyreren som hans Hustru bør med

Omhu sørge for de i Anstalten anbragte Børn samt holde
dem til Flid, Orden og Renlighed.
13. Børnene skulle, saa snart de have naaet den skole¬

pligtige Alder, stadig besøge Skolen, og i den Tid, der levnes

dem fra Læsning paa Lektierne, skulle de holdes til de Haand¬
arbejder, i hvilke der fordres Øvelse efter deres Alder, dog

saaledes, at der ogsaa gives dem Leilighed til den fornødne

Bevægelse i den frie Luft.

1892.
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VII. Disciplinen m. m.

12. April.

14. Enhver i Anstalten optagen fattig skal nøjagtig
rette sig efter den Husorden, der er indført paa Anstalten,

og navnlig vise den tilbørlige Respekt for Bestyreren og
hans Hustru samt punktligen efterkomme disses Befalinger.

De fattige skulle omgaas hinanden med Velvillie; de
maa ikke tage sig selv til Rette, men naar de tro sig for¬
urettede eller fornærmede, henvende sig til Bestyreren.

15. Uden Bestyrerens Tilladelse maa de fattige ikke

forlade Anstalten. I Reglen skal det tillades dem at gaa

ud om Søn= eller Helligdagseftermiddag, men de skulle igen

indfinde sig til den af ham bestemte Tid. Paa Søgnedage
bør Udgangstilladelse ikke gives uden særlig Grund. Der
maa ikke meddeles saadanne Personer Tilladelse til at for¬
lade Anstalten, om hvilke man med Sikkerhed veed, at de

ville falde Beboerne i Kommunen til Besvær, opføre sig

usømmeligt eller søge efter Brændevin.
16. Fra 1. Marts til 1. Maj staas der op af Sengen

om Morgenen Kl.— fra 1. Maj til 1. September Kl.
fra 1. September til 1. November Kl. —, fra 1. November

til 1. Marts Kl. — hertil ringes med Klokken. Efter
Ringningen maa enhver straks staa op af Sengen, rede
denne, vadske sig og ordne sit Haar; efter flere Gange for¬

gæves Advarsel desangaaende straffes vedkommende med
Nægtelse af Udgangstilladelse eller paa anden Maade (jfr.

§ 20). Smaa Børn samt svage og syge ere herfra und¬
tagne.

17. Hele Aaret igennem er Sengetid Kl. — om Af¬

tenen. Tilladelse til at gaa tidligere eller sildigere i Seng
maa søges hos Bestyreren. Gamle, svage og Børn undtages

ligeledes fra denne Regel. Efter at være gaaede i Seng
bør alle være rolige og stille. Forstyrrelse af Nattero
straffes.

1892.
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18. Nydelse af Brændevin er forbudt; til Brugen af

Tobak kræves Udvalgets Tilladelse.

19. Naar der kaldes til Maaltid med Klokken, maa

enhver straks indfinde sig, hvis ikke de ham paalagte hus¬

lige Forretninger forhindre nogen deri; under Maaltidet maa
der herske Rolighed og Orden.

20. Skulde en voksen fattig vægre sig ved at udføre
det af Bestyreren anviste Arbejde, som ikke overstiger hans

Kræfter, eller skulde han udføre det skødesløst og efterladende
eller gøre sig skyldig i nogen Uorden eller Forstyrrelse af

Anstaltens Fred eller endog i Trods og Opsætsighed, bør

Bestyreren ved Formaning søge at bringe ham til at gøre
sin Pligt. Frugter saadan Formaning ikke, kan han true

med de til hans Raadighed staaende disciplinære Midler, og
som saadanne anvende Nægtelfe af Udgangstilladelse, Ar¬

bejde i Fritiden eller Arbejde i Afsondring fra de andre

fattige. Om saadanne af ham anvendte Forholdsregler har
han uopholdelig at gøre fornøden Bemærkning i en særegen
dertil indrettet Bog. Indespærring maa kun bringes til An¬
vendelse som Nødmiddel, hvor saadant udkræves for at fore¬

bygge Voldsomheder og sikre Fred og Orden i Anstalten.

Har Bestyreren været nødsaget til at anvende Indespærring,
skal han uden Ophold give Udvalget Underretning derom.

Egentlig Straffemyndighed kan kun udøves af Sogne¬

raadet i Forbindelse med Stedets Politimester (Lov Nr. 67
af 9. April 1891 § 41).

21. Skulde noget i Anstalten optaget Barn vise Trods

eller Genstridighed eller uagtet gentagen Formaning gøre sig
skyldig i grove Uordener, Urenlighed, Ulydighed, Usandhed og

andet lignende, er Bestyreren berettiget til at anvende Tvang,
derunder ogsaa legemlig Revselse, dog kun inden for passende
Grænser.

22. De voksne fattige bør opfordres til flittig at besøge
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Kirken. De ukonfirmerede Børn over 12 Aar bør vænnes 12. April.
til Kirkegang.

Efter nærmere Anvisning af den Præst, hvem Sjæle¬
sorgen for de i Anstalten optagne paahviler, skal Bestyreren

eller hans Hustru læse en Prædiken hver Søn= og Helligdag
for de fattige, der ønske det.

23. Besøg hos de i Anstalten optagne fattige maa kun
finde Sted med Tilladelse af Bestyreren eller af et af Ud¬

valgets Medlemmer (i det sidste Tilfælde skal der derom med¬
deles Bestyreren Underretning).

24. Naar en fattig finder sig beføjet til at rette nogen
Klage til Fattigvæsenets Overbestyrelse (Amtet og Inden¬
rigsministeriet), maa sligt Andragende forebringes for eller

afgives til Anstaltens Bestyrer, til Udvalget eller til Sogne¬
raadet.

VIII. Beklædning og Forplejning.
25. De fattige maa bestandig være anstændig klædte
med de for Sundheden nødvendige Klæder.

Der skiftes Ganglinned og Lagener paa Sengene saa
ofte, det er nødvendigt for at vedligeholde den tilbørlige
Renlighed; der skiftes i det mindste Ganglinned hver 8. Dag

og Lagener en Gang om Maaneden.
26. De i Anstalten optagne adskilles efter Køn i sær¬

skilte Soveværelser, dog maa Ægtefolk, forudsat at de føre
et hæderligt Liv, i Reglen ikke skilles ad og da kun for
kortere Tid, medmindre det ønskes af nogen af Parterne

(Lov Nr. 67 af 9. April 1891 § 29).

Hver Person (voksen eller Barn udover den spæde
Alder) har sin egen Seng.
27. I Overensstemmelse med det for Anstalten gæl¬

dende Spisereglement erholde de fattige ved fælles Bord en

god, forsvarlig og sund Føde, i Lighed med Almuefolks al¬
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12. April mindelige Levevis paa Egnen. Bestyreren skal selv deltage
i eller i alt Fald være til Stede ved Maaltiderne.

28. Til de fattige, som ønske det og ere i Stand til
at betale, kan Kaffe eller anden Ekstraforplejning paa en
passende Tid af Dagen udleveres af Bestyreren eller hans
Hustru imod Erlæggelsen af et af Sogneraadet fastsat mo¬

derat Vederlag.

IX. Udtrædelse af Anstalten.

29. Ingen, som er optagen i Anstalten, maa uden
Sogneraadets Tilladelse udtræde af samme; naar en fattig

erklærer, at han kan ernære sig selv, og der er Sandsyn¬
lighed derfor, meddeler Sogneraadet ham Tilladelse til at

udtræde af Anstalten. Nægter Sogneraadet den begærte
Tilladelse til at udtræde af Anstalten, og den paagældende
vedbliver sit Forlangende, bliver Spørgsmaalet at afgøre

af Fattigvæsenets Overbestyrelse (Amtet og Indenrigsmini¬
steriet).

Ved en fattigs Udtrædelse af Anstalten udleveres, hvad

der maatte være i Behold af hans medbragte Ejendele (jfr.
§ 7).

Et Uddrag af nærværende Reglement, indeholdende
§§ 7—10, 14—24, 27—29, ophænges i Anstaltens Lokaler
paa en saadan Maade, at de fattige kunne gøre sig bekendte

med dette (Lov Nr. 67 af 9. April 1891 § 31).

12. April.

Indenrigsmin. Skr. (til Amtmanden over Ring¬

kjøbing Amt) ang. Oprettelse af Asyler for Personer,

der erholde Alderdomsunderstøttelse.
Ved at forelægge Ministeriet det hermed tilbagefølgende
Andragende fra N. N. Sogneraad betræffende Opførelsen

af et Asyl i Kommunen for Personer, der erholde Alder¬
domsunderstøttelse i Henhold til Lov Nr. 69 af 9. April
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1891, har Amtet i Skrivelse af 24. Februar d. A. fore=12. April.
spurgt, hvor vidt det kan forventes, at der af Ministeriet
vil blive givet nærmere Regler for Indretningen og Be¬
nyttelsen af deslige Asyler.
Foranlediget heraf skulde man til behagelig Efterretning

tjenstligst melde, at Ministeriet i alt Fald foreløbig ikke er
betænkt paa at give nærmere almindelige Regler angaaende

Indretningen og Benyttelsen af deslige Asyler.
Kommunalbestyrelserne ville dog ikke paa egen Haand

kunne indrette Asyler af den omhandlede Art og ndfærdige
Reglementer for deres Benyttelse, idet Planerne og Regle¬
menterne for saadanne Afyler maa godkendes for Købstæ¬

dernes og Handelspladsernes Vedkommende af Indenrigs¬
ministeriet, for Landets Vedkommende af Amtet, der i Tvivls¬

tilfælde kan paakalde Ministeriets Afgørelse.
I øvrigt skal man tilføje, at der ved Approbationen

af Planerne bør følges lignende Regler som de, der inde¬
holdes i Ministeriets Cirkulærer af 9. Februar 1869*) og
Nr. 59 af Dags Dato, samt at der intet skønnes til Hinder
for, at der, naar Omstændighederne maatte tale derfor,

holdes fælles Økonomi for de i Asylet anbragte.

Indenrigsmin. Skr. (til Amtmanden over N.12. April.
N. Amt) ang., hvorvidt Fattiggaarde kunne benyttes
som Aldershjem eller Asyler for Personer, som ere
berettigede til at nyde Alderdomsunderstøttelse
I Skrivelse af 2. f. M. har Amtet indberettet, at

samme efter Begæring fra 5 Sogneraad i forskellige til N.
N. Amtsraadskreds hørende Kommuner har bifaldet, at

dertil udsete og udsondrede Dele af de derværende Fattig¬
gaarde i Henhold til § 5 i Lov Nr. 69 af 9de April 1891
— * — — ——

*) Se nærværende Samling 10. Hæfte, Side 73, Noten
til Indenrigsministeriets Cirkulære 10. November 1875.
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berettigede til at nyde Alderdomsunderstøttelse.
I denne Anledning skulde man tjenstligst melde, at naar
det i nævnte Lovs § 5 er bestemt, at Alderdomsunderstøt¬

telse, hvor Omstændighederne tale derfor, kan bestaa i An¬

bringelse „i særlig dertil bestemte Afyler eller lignende An¬

stalter“ maa Ministeriet holde for, at det falder ganske
uden for, hvad der herved er tilsigtet, at Personer, der ere
kvalificerede til at nyde Alderdomsunderstøttelse, skulde kunne

henvises til at modtage saadan Understøttelse i de sædvanlige
Fattiggaarde, selv om der i disse afsondres Lokaler, der
særlig og udelukkende ere bestemte til at optage dem, der

nyde Alderdomsunderstøttelse, medens Fattiggaardens øvrige

Lokaler fremdeles ere forbeholdte Fattiglemmerne. Man
kan saaledes ikke betragte eller anse det berettiget at betegne

slige udsondrede Dele af Fattiggaarde som Asyler, der kunne
henregnes til eller sættes i Klasse med dem, som Lovens
§ 5 har for Øje.

Idet Ministeriet saaledes fremdeles maa fastholde den

i Skrivelse Nr. 266 af 21. September 1891 (i Ministerial¬
tidenden)*) udtalte Regel, at en Ordning, hvorefter Personer,

der nyde Alderdomsunderstøttelse, anbringes i Sognekom¬
munernes Fattiggaarde, er uforenelig med Bestemmelsen i
Loven af 9. April 1891, skal man dog ikke modsætte sig,

at der undtagelsesvis i disse Fattiggaarde optages ogsaa
Personer, der nyde Alderdomsunderstøttelse, men der maatte
da — saaledes som ogsaa af Amtet fastsat —træffes den

Ordning, at Modtagelse af Alderdomsunderstøttelse i en

særlig Afdeling af Fattiggaarden er frivillig, saaledes at

ingen til Nydelse af Alderdomsunderstøttelse berettiget imod

sin Villie indsættes i en saadan Afdeling, samt at Opholdet

i samme kun fortsættes for saa vidt og saa længe den paa¬
gældende selv ønsker saadant, idet i modsat Fald den ham

*) Se ovenfor Side 268.
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tilkommende Alderdomsunderstøttelse maa ydes ham andet=12. April.
steds og paa anden Maade.

Endvidere maa der fordres — hvad ogsaa Amtet har

forlangt i de paagældende Tilfælde — at den til Optagelse
af alderdomsunderstøttede bestemte Del af Fattiggaarden saa

meget som muligt indrettes som selvstændig Afdeling, der

holdes afskilt fra Fattiggaardens øvrige Lokaler og til den

Ende forsynes med særskilt Adgang, særskilt Retirade og
om muligt særskilt Gaardsrum og Have, alt efter en af

Amtet nærmere approberet Ordning, hvorhos der ligeledes
af Amitet maatte approberes den fornødne Husorden.

Indeurigsmin. Skr. (til Amtmanden over Ma=12. April.

ribo Amt) ang., hvorvidt Maribo Amts Tvangs¬
arbejds= og Daareanstalt ved Sakskjøbing er at hen¬
regne til de i Lov Nr. 67 af 9. April 1891 § 61

ommeldte, af Staten godkendte Anstalter, saaledes
at de Omkostninger, der udredes af det offentlige

til Underhold og Forplejning af de i samme an¬
bragte sindssyge, ikke betragtes som Fattighjælp.
at det ommeldte Spørgsmaal maa besvares be¬
kræftende.

Bekendtgørelse ang. Forbud mod Indførsel til13. April.

Færøerne af Hornkvæg, Svin, Faar og Geder fra Nr. 81.
Tydskland, Belgien og Frankrig. (Justitsministeriet.)
Paa Grund af den i Tydskland, Belgien og Frankrig

udbrudte Mund= og Klovesyge forbydes herved indtil videre

al Indførsel derfra til Færøerne af Hornkræg, Svin, Faar
og Geder eller af raa Dele af disse Dyr, navnlig Huder
og Skind, hvad enten de ere tørrede eller saltede, Horn og
Klove, upræparerede Svinebørster, Fæhaar og uvadsket Uld.

Hø og Halm, som ankommer fra bemeldte Lande, skal, for
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13. April.saa vidt det ikke har været benyttet til egentlig Emballage,
forinden det indføres, desinficeres.

13. April.

Bekendtgørelse ang. Forbnd mod Indførsel til

Færøerne af Hunde. (Justitsministeriet.

Nr. 82.

Da Hundegalskab findes udbredt i flere fremmede Lande,

forbydes herved indtil videre Indførsel til Færøerne af Hunde
fra andre Lande end Danmark, Sverig og Norge, medmindre

Amtmandens Tilladelse til Indførelse forud er erhvervet.

Saa længe dette Forbud forbliver i Kraft, skulle Hunde
om Bord i Fartøjer, som ankomme fra andre Lande end

de ovennævnte til en færøsk Havn, holdes forsvarligt læn¬

kede om Bord, medens Fartøjet er beliggende i Havnen.
Hunde, som trods dette Forbud bringes i Land paa
Færøerne, ville straks være at dræbe.

Justitsministeriets Forbud af 28. September 1870
mod Indførsel til Færøerne af Hunde fra Island staar

vedblivende ved Magt.

23. April.

Bekendtgørelse ang. Staden Kjøbenhavns Ind¬

deling i Skorstensfejerdistrikter. (Kjøbenhavns Ma¬
gistrat.
Fra 1. Maj d. A. oprettes tre nye Skorstensfejerdi¬

strikter, 13., 14. og 15.; samtidigt foretages Forandring
og Deling af 7., 8, 9., 11. og 12. Distrikt. 1., 2., 3.,
4., 5., 6. og 10. blive uforandrede.

Nedenstaaende Fortegnelse angiver, hvilke Dele af Staden
hvert enkelt Distrikt vil omfatte efter 1. Maj 1892, samt

Navnene paa de for Distrikterne beskikkede Skorstensfejere
og disses Bopæl.“

1. Distrikt: Strand=, Snarens= og Vester Kvarter, samt
Nikolai Rode af Øster Kvarter.

*) Navn og Bopæl ere her udeladte.
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2. Distrikt: Nørre=, Klædebo= og Frimands Kvarter.
—
3.
Sct. Annæ Vester Kvarter.
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Sct. Annæ Øster Kvarter og Citadellet.

4.

5.

Kjøbmager= og Rosenborg Kvarter.
Kristianshavns Kvarter samt Gammelholms

6.

Rode af Øster Kvarter.
7.

Nørrevold Kvarter.

8.

Blaagaards og Ravnsborgs Roder af udenbys

9.

Kirkegaards= og Havremarkens Roder af udenbys

Klædebo Kvarter.

Klædebo Kvarter.
10.

Vestervold Kvarter samt Kvægtorvets=, Gasvær¬
kets og Gl. Kongevejs Roder af udenbys Vester
Kvarter.

11.
12.

Skydebanens Rode af udenbys Vester Kvarter.

Østerbros Rode af udenbys Klædebo Kvarter,
samt Østervold Kvarter undtagen Citadellet.

13.

Blegdams= og Sct. Hans Roder af udenbys
Klædebo Kvarter.

14. —

Fælled=, Leersøens= og Strandvejens Roder af
udenbys Klædebo Kvarter.

Sortehestes=, Enghavevejs= og Vesterfælled Roder

15.

af udenbys Vester Kvarter.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. (til Amtmanden23. April.
over Maribo Amt) ang. Fremgangsmaaden ved An¬

læget af et Søgsmaal, der i Henhold til Kirkesyns¬
loven af 19. Februar 1861 § 29 vil være at an¬

lægge mod en Kirkeejer til Efterkommelse af et Syus¬
paalæg.
I behagelig Skrivelse af 6. Februar d. A. har Hr.
Stiftamtmanden forespurgt, om et Søgsmaal, der i Henhold

til Lov om nogle Bestemmelser vedrørende Kirkesyn, Præste¬
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23. April.gaardssyn m. v. af 19. Februar 1861 § 29 vil være at an¬
lægge mod Ejeren af N. N. Kirke N N. til Erlæggelse af
Bøde og til mod Dagsmulkt at efterkomme et den nævnte

Kirkeejer af det ordinære Syn i afvigte Sommer givet og

ved et af ham begært Oversyn stadfæstet Paalæg om An¬
skaffelse af en større Ovn til Kirken, bør anlægges som
civilt Søgsmaal, og i bekræftende Fald, om det ikke maatte
anses rettest, at det paalægges vedkommende Provst paa

det offentliges Vegne at anlægge Sagen.
I Anledning heraf skulde Ministeriet tjenstlig melde til
behagelig Efterretning, at den første Del af Deres oven¬

anførte Forespørgsel maa besvares bekræftende, men at det
i Overensstemmelse med, hvad det gentagne Gange tidligere

har udtalt, jfr. Ministeriets Skrivelse af 27. Oktober
1863 (G. R.), maa holde for, at det er Amtmanden,
der paa det offentliges Vegne har at sagsøge vedkommende.

27. April.
Nr. 87.

Koncession for Kjøbenhavns Frihavns=Aktieselskab

til at drive en Frihavn ved Kjøbenhavn. (Inden¬
rigsministeriet.)
Indm. Saml. pag 451.

28. April.
Nr. 88. 22.

Tillæg til Politivedtægten for Kjøbenhavn af
Jnni 1883 ang. Forandring af Vedtægtens §§ 5,

II, 33, 35, 42 og 92. (Justitsministeriet.)
Indm. Saml. pag. 466.

3. Maj.

Indenrigsmin. Skr. (til Amtmanden over N. N.

Amt) ang., at enhver, der brygger Øl til Salg, er

pligtig at erhverve Næringsadkomst og føre antori¬
serede Handelsbøger.
I Anledning af en gennem Generaldirektoratet for
Skattevæsenet hertil indkommen Indberetning fra Inspek¬

toratet for Ølbeskatningen skulde man tjenstligst anmode

Cirk. ang. Indrejsepenge til de værnepligtige.575

1892.

Amtet om at gøre Magistraten i N. N. Købstad opmærksom 3. Maj.
paa, at enhver, der som Ejer eller Forpagter brygger Øl
til Salg, være sig skattepligtigt eller skattefrit Øl, ifølge
§1 i Lov Nr. 50 af 1. April 1891 om en Ølskat m. m.
er pligtig at erhverve Næringsadkomst uden Hensyn til, om
han i denne sin Virksomhed benytter fremmed Hjælp eller

ikke, saavel som til at føre autoriserede Handelsbøger.

Justitsmin. Cirk. (til samtlige Udskrivningschefer 6. Maj.
og Lægdsforstandere) ang. Beregningen af de de

værnepligtige af Sørullen tilkommende Indrejsepenge.
Da det har vist sig, at der af Lægdsforstanderne ved

Udbetalingen af de de værnepligtige af Sørullen tilkommende

Indrejsepenge (13 ß. pr. Mil, jfr. Justitsministeriets Cirku¬

lære Nr. 68 af 12. Maj 1879)*) ikke følges ensartede Regler
med Hensyn til Bestemmelsen af de Miletal, som lægges

til Grund for Beregningen, skal man tjenstligst meddele, at
Miletallet i hvert enkelt Tilfælde skal bestemmes efter Af¬

standen mellem Mødestedet og det Sted, hvor den paagæl¬
dende værnepligtige paa Indrejsetiden opholder sig, i hvilken
Henseende den med Justitsministeriets Cirkulære af 27. April
1857 omsendte Miletabel vil være at lægge til Grund.

For Bornholms Vedkommende bcregnes Indrejsepengene til

de værnepligtige, som paa Indrejsetiden opholde sig i Rønne,
efter en Afstand til Kjøbenhavn af 24 Mil, hvortil for de

øvrige værnepligtige lægges Afstandene fra Rønne.

Indenrigsmin. Skr. (til Amtmanden over Ring¬9. Maj.

kjøbing Amt) ang., at Hvervet som Snefoged ikke
bør overdrages saadanne, hvis Helbredstilstand for¬
*) Ved dette Cirkulære fastsattes det, at Indrejsepenge til

det indkaldte Sørullemandskab fremtidig vilde være at
udrede af de Lægdsforstanderne til Bestridelse af Rejse¬

pengeudgifter anviste Summer og beregnes som hidtil
med 13 Skilling pr. Mil.
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9. Maj.byder

Str. ang. Hvervet som Snefoged.

dem at færdes ude under alle Slags Veir¬

forhold.
Ved hertil at indsende det med Bilag hoslagt tilbage¬

følgende Andragende, hvori N. N. anholder om Fritagelse
for det ham af N. N. Sogneraad med N. N. Amtsraads

Approbation overdragne Hverv som Snefoged, har Hr. Amt¬
manden i behagelig Skrivelse af 5. f. M. meddelt, at N. N.

Amtsraad, for hvilket et lignende Andragende fra bemeldte
N. N. har foreligget til Afgørelse, har afslaaet dette Andra¬
gende uanset, at det efter de fremlagte Oplysninger maatte

anses for givet, at Audragerens Helbredstilstand forbyder
ham personlig at varetage de en Snefoged paahvilende

Pligter, hvorhos De under Henvisning til Indenrigsmini¬
steriets Skrivelse af 23. December f. A., Ministerialtidende
A. Nr. 354*), hvori det bl. a. er udtalt, at Afgørelsen af

Andragender som det foreliggende maa overlades til de

Myndigheder, i hvis Haand Beskikkelsen af Snefogder er
lagt, har udbedt Dem en Udtalelse fra Ministeriet om, hvor
vidt Amtsraadets Vægring ved at imødekomme det om¬
spurgte Andragende kan anses for berettiget.

Saaledes foranlediget skulde man til behagelig Efter¬
retning og videre fornøden Bekendtgørelse tjenstlig melde,

at man maa være enig med Dem i, at Snefogden efter
Snekastningslovens § 12 maa være pligtig til personlig at
varetage i alt Fald største Delen af de ham paahvilende

Pligter, navnlig Undersøgelsen af, hvor vidt Snekastning er

nødvendig, samt Ledelsen af Snekastningsarbejdet, og at det
heraf maa være en Følge, at det paagældende Hverv ikke

bør overdrages til en Mand, hvis Helbredstilstand forbyder

ham at færdes ude under alle Slags Vejrforhold.

11. Maj.

Kongl. Resol. om Nedsættelse af en Kommission

til at gennemse og omarbejde de af Regeringen i
*) Se ovenfor Side 386.

Resol. ang. en Proceskommissions Nedsættelse. 577 1892.

1880—81 og 1881—82 forelagte Forslag til Love 11. Maj.
om Retsplejens Ordning. (Justitsministeriet.)
Under II. Maj er det allernaadigst bifaldet, at der

nedsættes en Kommission for at gennemse og i det Omfang,

som den maatte finde rigtigt, dog at Grundlovens Bud i
§§ 71 og 74 iagttages, at omarbejde de af Regeringen i
Rigsdagssamlingerne 1880—81 og 1881—82 forelagte

Forslag til Lov 1) om Domsmagtens, den offentlige An¬

klagemyndigheds, Politimyndighedens samt Sagførervæsenets
Ordning, 2) om den borgerlige Retspleje, 3) om Straffe¬
retsplejen, 4) om Retsafgifter, og 5) om Lønninger m. m.
for de i Lov om Domsmagtens Ordning omhandlede Em¬

beds= og Bestillingsmænd, og ere efternævnte allernaadigst
udnævnte til Medlemmer af samme, nemlig Overpræsident

i Kjøbenhavn, Dr. juris Christian Sophus Klein, Stk. af
Db. og Dm., som Formand; Departementschef i Justits¬
ministeriet Christian Frederik Ricard, Stk. af Db. og Dm.;
Højesteretsassessor Christian Rimestad, K. af D. og Dm.;

Højesteretsassessor Carthon Christopher Valdemar Nyholm,

R. af D. og Dm.; Justitiarius i Kjøbenhavns Kriminal¬
og Politiret, Jacob Vitus Ingerslev, R. af D. og Dm.;
Professor ved Kjøbenhavns Universitet Johan Henrik Deuntzer,
R. af D. og Dm., Assessor i Kjøbenhavns Kriminal= og

Politiret, Dr. juris Vilhelm Carl Thomsen; Medlem af
Landstinget, Højesteretssagfører Octavius Thomas Hansen

og Medlem af Folketinget, Direktør Niels Jacob Larsen.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. (til Stiftsøv¬ 14. Maj.
righeden over Fyens Stift) ang. Sognebeboernes

Pligt til at besørge Kørsel til Kirken i Anledning
af Lægning af et nyt Gulv i samme.
Med Hr. Kammerherrens og Deres Højærværdigheds

behagelige Skrivelse af 27. November f. A. har Ministeriet
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14. Maj modtaget et Andragende, hvori Ejeren af N. N. Kirkes

Tiende, N. N. besværer sig over, at de kørepligtige have
nægtet at efterkomme hans Begæring om Kørsel til Kirken

i Anledning af Lægning af et nyt Gulv i samme.
Efter i Anledning heraf at have brevvekslet med Inden¬

rigsministeriet skulde Ministeriet tjenstligst melde til behagelig
Efterretning og videre fornøden Bekendtgørelse, at det fore¬
kommer Ministeriet utvivlsomt, at det i nærværende Til¬

fælde, hvor der er Spørgsmaal om hele Kirkegulvets Om¬
lægning med Fliser samt Stolenes Belægning med Fliser
eller Beton, maa paahvile Sognet i Medfør af D. L. 2—

22—68 at afgive Transport, men at Spørgsmaalet for
øvrigt hører under Domstolenes Afgørelse.

16. Maj.
Nr. 93.

Bekendtgørelse om Tillæg til Reglement af 26.

Maj 1888 om Anvendelsen af de Papirsorter, som

af Ministeriet for Kirke= og Undervisningsvæsenet
anskaffes eller bestilles til Brug i Statstjenesten,
samt om Blæk i samme Øjemed.
I Overensstemmelse med Reglement af 26. Maj 1888

V Afsnit og i Stedet for de ved Bekendtgørelse af 23.

Februar 1889 givne Bestemmelser vil Ministeriet have fastsat

følgende om de Blæksorter og Stempelfarver, som
fremtidig ville være at anvende i Statstjenesten:

I. Afsnit.
Om Blæk.

I. Det Blæk, som anvendes i Statstjenesten, skal til¬

fredsstille følgende almindelige Fordringer. Det skal
være klart (ikke indeholde Bundfald eller faste Dele opslem¬

mede), ikke være mere surt end nødvendigt og heller ikke
være stærkt lugtende. Det skal have en kraftig Farve og

straks give tilsvarende kraftigt farvet Skrift. Anbragt i
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Blækhuset skal det vise sig holdbart i længere Tid uden at 16. Maj.
danne Hinde paa Overfladen eller paa Glassets Sider,

sætte Bundfald eller skimle. Ved dets Indtørring paa en

god Pen skal afsættes et ubetydeligt, glat, lakagtigt Overtræk,
derimod ikke et løst, skorpeagtigt Lag. Det maa flyde let
sra Pennen, men ikke være for tilbøjeligt til at trænge ind
i godt Skrivpapir. Skrifttrækkene skulle tørre hurtigt uden

at blive klæbrige og efter Tørring fremtræde med sort Farve.
2. Det Blæk, som anvendes i Statstjenesten, skal høre
til en af følgende Klasser:

Klasse 1. Jerngallusblæk, som skalhave følgende
Egenskaber:
1) indeholde mindst 4 Gram Jeru pr. Pot (Liter).

2) vise fuldstændig Holdbarhed i 14 Dage.
(Holdbarheden prøves ved, at 25 Cem. filt¬

reret Blæk anbringes i en cylindrisk Medicin¬
flaske (å c. 500 Cem.), hvis Munding er
løst dækket af en Papirshætte eller er lukket

saaledes, at Luften kan faa Adgang til Flasken,

men Støv og desl. holdes borte. Ved
Prøven for Skimling lades Flaskens Hals
aaben).
3) give en Skrift, der er lige saa mørk og lige

saa godt taaler Lys, Luft, Vand og Alkohol
som en Blæksort, der er sammensat af føl¬

gende Bestanddele: 23,4 Gr. Tannin*), 7,,

Gr. krystalliseret Gallussyre, 30 Gr. Jern¬

vitriol, 10 Gr. Gummi arabicum, Saltsyre,
svarende til 2. Gr. Klorbrinte og 1 Gr.

Karbolsyre, alt i 1 Pot (Liter).

*) Der benyttes det reneste,venale Tannin i saadan

Mængde, at deri indeholdes 23,4 Gr. Tannin.
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(Dette prøves ved Belysning af Skriften,

16. Maj.

skrevet paa Papir af 1ste Stofklasse (Klude¬
papir), i direkte Dagslys i 3 Sommer¬
maaneder, paafølgende Udvaskning med Vand

og Alkohol, og Tørring).
Klasse II. Blæk, hvis Skrifttræk efter 8 Dages

Tørring ikke kunne udvaskes med Al¬
kohol eller Vand.
Af dette Blæk fordres kun, at det i 3 Dage

skal udholde den under Klasse I beskrevne Prøve

for Holdbarhed. Dog skal Skimlingsprøven
udstrækkes til 14 Dage.

Blæk til Kopiering skal være af 1ste Klasse og

give klare og gode Kopier, mindst 1 Døgn efter Tørringen.
Selv om Skriften ikke kopieres, maa den efter Tørringen

ikke være klæbrig. Blækket foretrækkes derfor som saakaldet
Skrive= og Kopiblæk.

3. Til alle Udfærdigelser, Ekspeditioner, Udarbejdelser
og Protokoller, vil, for saa vidt der til dem efter Reglement

af 26. Maj 1888 skal benyttes Papir af Stofklasse I. og

II. eller de skulle kopieres i de i anførte Reglements IV.
Affnit omhandlede Kopibøger, jfr. Bekendtgørelse af 24.
August 1889, Slutningen, være at anvende Blæk af Klasse

I., medens der i andre Tilfælde til dem kan anvendes Blæk
af Klasse II.

4. De Fabrikanter, som ønske at saa deres Blæk an¬
toriseret til Brug i Statstjenesten i Henhold til nærværende
nye Bestemmelser, maa inden 8. Jnni d. A. til Statens

tekniske Burean for Papir= og Blækundersøgelse indsende

Prøver, for hver Sort mindst en halv Pot (1s Liter), i
Flasker, som slutte lufttæt og ere omhyggelig etiketterede og

betegnede med den Klasse, til hvilken Blækket skal svare.
Samme Blæksort maa ikke indsendes under forskellige Be¬
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nævnelser (Etiketter). Samtidig med Anmeldelsen indbetales 16. Maj.
10 Kroner for hver Prøve, som indleveres til Undersøgelse,

hvilket Beløb tilfalder Bureauet som Erstatning for Arbejde.
Da Autorisationen af de Blæksorter, der ere opførte i Mini¬

steriets Bekendtgørelser af 24. August 1889, 2. December
s. A. og 19. November 1890 ikke ville blive fornyede ved
Autorisationens Udløb i indeværende Aar og i 1893, op¬

fordres vedkommende Fabrikanter til at indsende nye Prøver

inden ovennævnte Frist, for saa vidt de maatte ønske at
komme i Betragtning ved Autorisationen i Henhold til nær¬
værende Reglement.
5. Forhandlere, der indsende Blæk, som ikke er fabri¬

keret af dem selv, skulle opgive Fabrikantens Navn.

De i Aar til Undersøgelse indsendte Blækprøver ville
blive bedømte efter nærværende Reglement.

Af de Blæksorter, som tilfredsstille de i §§ 1 og 2
opstillede Fordringer, vil Ministeriet antorisere et begrænset
Antal til Brug i Statstjenesten, efter at Detailprisen pr.
1 Pot (Liter), gældende for hele Riget, er bleven fastsat

efter Overenskomst med vedkommende Fabrikant; Resten vil,
om ønskes, kunne anerkendes som Normalblæk til Brug for

Publikum (Private).
6. Det Blæk, som er blevet autoriseret til Brug i

Statstjenesten, skal, for saa vidt det ønskes afsat i dette Øje¬
med, forsynes med en Etikette, saaledes affattet:

„Blæk, fabrikeret ... (Fabrikantens Navn),
i (Aarstal) autoriseret til Anvendelse i den danske Stats
Tjeneste som

1. Skriveblæk af 1ste Klasse, Jerngallusblæk,
2. Skrive= og Kopiblæk af 1ste Klasse, Jerngallusblæk,
3. Skriveblæk af 2den Klasse“

Det Blæk, der anerkendes som Normalblæk for Publikum

(Private), kan ligeledes, om ønskes, forsynes med en Etikette,
som da skal have Paaskriften:
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Blæk, fabrikeret af.. (Fabrikantens Navn), i.. (Aarstal)
(Skriveblæk af 1. Klasse),

anerkendt som Normalblæk (Skrive= og Kopiblæk af 1. Klasse),

((Skriveblæk af 2. Klasse)
til Brug for Publikum (Private),
saaledes at der bliver 3 Etiketter med respektive Linierne

1, 2 og 3. Etiketten, der vil være at anbringe uafhængigt

af Fabrikantens almindelige Handelsetikette, skal være af

hvidt Papir, og Teksten paa den skal skrives i 3 Linier
som oven for angivet, hvorhos der paa Etiketten altid maa

angives Prisen for vedkommende Kvantitet, og, for saa vidt

denne ikke er ⅓ Pot (1s Litre), tillige Prisen for dette
Kvantum.

7. Autorisationen gives for et Tidsrum af 3 Aar ad
Gangen.

Saafremt det til Brug i Statstjenesten autoriserede

eller som Normalblæk anerkendte med Etikette efter § 6

forsynede Blæk ved en af fornævnte Bureau foretagen Under¬

søgelse af en i Detailhandelen indkøbt Prøve skønnes i væ¬
sentlig Grad at afvige fra den i sin Tid indsendte Prøve,
ligesom ogsaa, hvis det maatte blive paatruffet med en ikke

med § 6 stemmende Etikette, vil efter Omstændighederne
Autorisationen blive tilbagekaldt eller Fornyelse af den blive
nægtet.

Fabrikanterne af det til Brug i Statstjenesten antori¬
serede Blæk ere forpligtede til at lade Blækket forhandle til

den fastslaaede Detailpris (§ 5) til Statens eller Kommunernes

Embeds= og Bestillingsmænd eller dem, som have noget at
udføre paa Statens Vegne eller efter dens Opfordring.

De ere pligtige til at give Ministeriet Underretning, hvis
Blækket ikke mere ønskes bragt i Handelen.

1892.
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II. Afsnit.

16. Maj.

Om Stempelfarver.

8. Til Stempelfarve skulle følgende Farvestoffer be¬
nyttes: Lampesod (Kønrøg og deslige), Ultramarin,
Berlinerblaat (Pariserblaat og deslige), Smalte (Kejser¬

blaat), Cinnober og Kraplak.
9. Prøver af Stempelfarver, som i Overensstemmelse

med Reglement af 26. Maj 1888 V. Afsnit ønskes autori¬
serede til Brug i Statstjenesten, maa inden 8. Juni d. A.

indsendes til Statens tekniske Bureau for Papir= og Blæk¬
undersøgelse med Oplysning om, hvilke Farvestoffer der

indgaar i samme, og om Stempelfarven er bestemt for Kaut¬
schuk= eller Metalstempler. Samtidig med Anmeldelsen ind¬

betales 10 Kroner for hver Prøve, som indleveres til Under¬

søgelse, hvilket Beløb tilfalder Bureauet som Erstatning for
Arbejde.

10. De Stempelfarver, som autoriseres til Brug i
Statstjenesten, skulle, for saa vidt de ønskes afsatte til Brug
i samme, være forsynede med en Etikette, affattet saaledes:

Sort (rød, blaa) Stempelfarve for Kautschukstempler

(Metalstempler, Kautschuk= og Metalstempler), fabrikeret af
(Fabrikantens Navn),

autoriseret i. . (Aarstal) til Anvendelse i den danske Stats
Tjeneste“

II. Antorisationen gives for et Tidsrum af 3 Aar
ad Gangen.

Saafremt en autoriseret med Etikette efter § 10 forsynet

Stempelfarve ved en af det ommeldte Bureau foretagen
Undersøgelse af en i Detailhandelen indkøbt Prøve maatte

skønnes i væsentlig Grad at afvige fra den i sin Tid ind¬
sendte Prøve, ligesom ogsaa, naar den maatte blive paa¬

truffen med en ikke med § 10 stemmende Etikette, vil efter
Fjortende Hæfte.
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Skr. ang. Alimentationspligt.

16. Maj. Omstændighederne Autorisationen blive tilbagekaldt eller
Fornyelse af den blive nægtet.

Justitsmin. Skr. (til Amtmanden over Viborg

19. Maj.

Amt) ang., at Barnefaderens Alimentationspligt ikke

bortfalder, fordi Barnet opdrages i Udlandet, men
at hans Opholdskommunes, eventuelt hans Forsør¬

gelseskommunes Pligt til for ham at ndrede Bidraget,
derved maa anses bortfaldet.
Ved hertil at indsende et Andragende, hvori Sogne¬
raadet for N. N. Kommune forespørger, hvorvidt den en
Barnefader paahvilende Forpligtelse til at udrede Alimenta¬

tionsbidrag ophører, naar det paagældende Barn opdrages
i Udlandet, og om det i benægtende Fald kan paahvile
Barnefaderens herværende Opholdskommune, eventuelt hans

Forsørgelseskommune, for ham at udrede Alimentationsbidrag

til Barnet, har Hr. Kammerherren i behagelig Skrivelse af
22. f. M. udtalt, at medens den en Barnefader paalagte
Alimentationsforpligtelse ikke bortfalder, fordi Barnet op¬

drages i Udlandet, maa derimod Anvendelsen af det særlige
Retsmiddel, der er givet en her i Landet forsørgelsesberet¬
tiget Barnemoder til at erholde Bidraget betalt af Barne¬
faderens Opholdskommune, eventuelt hans Forsørgelses¬

kommune, anses for udelukket, naar Barnet opdrages i Ud¬
landet.

Foranlediget heraf skal man tjenstligst melde, at Justits¬

ministeriet kan tiltræde det af Dem saaledes udtalte.

19. Maj.

Plak. ang. Torveordenen i Kjøbenhavn. (Kjø¬

benhavns Raadstue.)
Indm. Saml. pag. 467.
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Kirke= og Undervisningsmin. Skr. (til Forstanderen 19.

Maj.

for en Højskole) om, hvorvidt Statsunderstøttelse

til Ophold paa en Højskole kan nydes ved en Høj¬
skole, der ikke var anerkendt, da Understøttelsen blev
tilstaaet.
I et hertil indkommet Andragende har De forespurgt,
om nogle unge Piger, der have faaet Statsunderstøttelse til

et Sommerkursus i Aar paa en Høiskole, kunne benytte

denne Understøttelse til et Ophold paa N. N. Høiskole,
uagtet denne endnu ikke var anerkendt, da Understøttelserne
tildeltes dem, idet De har oplyst, at vedkommende Skole¬

raad, til hvilke de have henvendt sig desangaaende, have

nægtet dem Tilladelse dertil.
I den Anledning skal Ministeriet, efter om Sagen at

have brevvekslet med den tilsynsførende ved Høiskolerne,
Docent Feilberg, herved meddele Dem, at man vel ikke ser,
at der i den Omstændighed, at den paagældende Højskole

ikke var anerkendt, da Understøttelserne tilstodes, ligger nogen
Hindring for, at Understøttelserne benyttes til Ophold paa

denne Højskole, naar den blot forinden Opholdets Begyndelse
har opnaaet en saadan Anerkendelse, men at man paa den
anden Side maa fastholde, at der i dette som i ethvert Til¬

fælde, hvor Understøttelsen ønskes benyttet paa en anden

Høiskole end den, med Hensyn til hvilken Hjælpen er given,

maa indhentes Samtykke dertil fra det Skoleraad, der har
tilstaaet Understøttelsen, og at det maa staa dette frit at

nægte et saadant Samtykke.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. (til en Skole¬ 19. Maj.

bestyrer) ang. en Skolekommissions Forhold til en
privat Skole.
I et hertil indsendt Andragende af 10. Februar sidst¬

leden har De for Ministeriet fremsat følgende Forespørgsler

1892.
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19. Maj. om Frederiksberg Skolekommissions Forhold til den af Dem

styrede Skole:

1. Om Skolekommissionen har været berettiget til i
Henhold til Ministeriets Skrivelse af 27. Oktober 1890*) at

forlange indsendt maanedlige Forsømmelseslister, indeholdende

Oplysninger om samtlige de Skolen søgende Børn, ogsaa

om dem, der ikke ere hjemmehørende i Frederiksberg Kommune.
2. Om Skolekommissionen har været berettiget til at

udøve sit Tilsyn med den af Dem bestyrede Skole gennem

den ved Kommunens Skolevæsen ansatte Inspektør.

3. Om Skolekommissionen har været berettiget til at for¬
lange, at De tre Maaneder før hver Eksamen skal gøre Indbe¬

retning til Kommissionen om Tiden for Eksamens Afholdelse.

I den Anledning skal Ministeriet, efter om Sagen at
have brevvekslet med Skoledirektionen for Smørum og
Sokkelund Herreder, herved meddele Dem følgende Besva¬

relser paa de af Dem rejste Spørgsmaal:
ad 1. Ministeriet maa give Skolekommissionen Medhold

i, at den er berettiget til at forlange sig tilstillet maanedlige
Forsømmelseslister, omfattende ogsaa de Børn, der ikke høre
hjemme paa Frederiksberg, da ellers et virksomt Tilsyn med,

i hvilket Omfang Forsømmelser finde Sted, ikke er muligt.

Man skal i øvrigt henvise Dem til, hvis De foretrækker dette,
i Overensstemmelse med Skolekommissionens Tilbud at fore¬

vise selve Dagbogen paa Kommissionens Kontor.

ad 2. Skolekommissionen maa anses fuldt beføjet til
at lade Tilsynet med de private Skoler udøve gennem Skole¬
inspektøren, der ikke er Lærer ved Kommunens Skolevæsen,

og til hvis Forretninger dette Tilsyn ifølge den ham med¬
delte Instruks netop hører.

ad 3. Skolelommissionen maa i Henhold til Lov af 30.
September 1864 § 2 være berettiget til at forlange, at

*) Se nærværende Samlings 12. Heste, Side 937.
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der 3 Maaneder før Eksamen sendes Kommissionen Med¬ 19. Maj.
delelse om Tiden for Eksamens Afholdelse.

Bekendtgørelse ang. Tegning af Abonnement paa Lov= 20. Maj.
tidenden og Ministerialtidenden. (Justitsministeriet.) Nr. 94.
Paa dertil given Foranledning fastsættes det herved, at

Tegning af Abonnement paa Eksemplarer af Lovtidenden og
Ministerialtidenden ikke maa modtages efter den 15. De¬

cember i det Aar, for hvilket Abonnementet agtes tegnet.

Jnstitsmin. Skr. (til Amtmanden over Aalborg 20. Maj.
Amt) ang., at Bestemmelsen i § 23, 1. Stykke,i

Lov af 30. Marts 1892 om Foranstaltninger mod

Udbredelse af smitsomme Sygdømme ikke er anvendelig
med Hensyn til Barselfeber.
I det med Hr. Stiftamtmandens behagelige Skrivelse
af 9. ds. hertil indsendte Andragende har Herredsfogeden i
N. N. Herreder paa Foranledning af vedkommende Distrikts¬

læge forespurgt, hvor vidt der i Lov af 30. Marts 1892

om Foranstaltninger imod Udbredelse af smitsomme Syg¬
domme haves Hjemmel til i Anledning af 4 i N. N. Læge¬
distrikt indtrufne Tilfælde af Barselfeber at lade Jordemoder¬

boligen i N. N. desinficere for offentlig Regning.

Foranlediget heraf skal man tjenstligst melde, at Mini¬
steriet ikke anser den ovennævnte Lovs § 23, 1. Stykke, an¬

vendelig med Hensyn til Barselfeber.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. (til Inspek= 20. Maj.
tøren ved det kgl. Frederiks Hospital)ang., at

Elever paa Skoleskibet „Georg Stage“ i Alminde¬

lighed kunne indlægges frit paa Frederiks Hospital.
I behagelig Skrivelse af 12. d. M. har Hr. Inspek¬
25
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Skr. ang. Lærlingelovens § 11.

——

20. Maj.tøren i Anledning af, at en Dreng fra Skoleskibet „,Georg

Stage“ er søgt indlagt som Fripatient paa det kongelige
Frederiks Hospital, henstillet til Ministeriets Afgørelse, hvor

vidt der, i Overensstemmelse med den hidtil herskende Praksis,

kan indrømmes Elever paa bemeldte Skoleskib fri Kur paa

Hospitalet, uanset at de i Reglen ikke fyldestgøre de i denne
Henseende, senest ved kongelig Resolution af 11. Juni 1875,

fastsatte Betingelser“).
Ministeriet skal i denne Anledning tjenstligst tilbage¬
melde, at man under Hensyn til de af Dem fremhævede

Omstændigheder, navnlig at Sagen ikke skønnes at have
nogen større finansiel Betydning, finder at kunne bevilge, at

der fremdeles indtil videre tilstaas Elever fra,Georg Stage“
fri Kur paa Hospitalet, for saa vidt de søges indlagte under
deres Øvelsestogter, dog saaledes at den omhandlede Und¬

tagelse fra de almindelige Regler kan nægtes i ethvert Til¬
fælde, hvor Forældrenes Stilling, Sygdømmens Lanqvarig¬

hed eller andre Omstændigheder maatte give Anledning der¬
til, samt at den under ingen Omstændigheder maa udstrækkes

til saadanne Tilfælde, hvor der af særlige Grunde kunde

blive Spørgsmaal om paa een Gang at optage et større
Antal af denne Klasse Patienter.

20. Maj.

Indenrigsmin. Skr. (til Amtmanden over Hjør¬

ring Amt) ang., at en Bestemmelse i en Lærekontrakt

om, at Mesteren, naar Lærlingen er syg over en
Maaned, kan fordre Læreforholdet hævet, og at de

Forpligtelser, som Mesteren udover denne Tid i Syg¬

domstilfælde ellers har overfor Lærlingen, da overgaa
paa dennes Fader, er uforenelig med Lærlingeloven.
I det med Amtets Skrivelse af 27. f. M. tilbagefulgte
Andragende har Urmager N. N. af N. N. Købstad besværet

*) Se nærværende Samlings 10. Hefte Side 35 ff.

Skr. ang. Lærlingelovens 8 11.
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sig over, at Magistraten sammesteds har vægret sig ved at 20. Maj.
forsyne en af ham oprettet Lærlingekontrakt med den i Lov
Nr. 39 af 30. Marts 1889 § 1 foreskrevne Paategning om,
at Kontrakten er affattet i Overensstemmelse med bemeldte

Lovs Forskrifter, idet der i Kontraktens Post 6 indeholdes
en saa lydende Bestemmelse:

„I Tilfælde af, at Lærlingen i Læretiden bliver syg, og

Sygdommen vedvarer over en Maaned, da er Mesteren
berettiget til at fordre Læreforholdet straks hævet uden
Erstatning fra nogen af Siderne, og de Forpligtelser,

som Mesteren udover denne Tid i Sygdomstilfælde ellers
har lige over for Lærlingen, overgaa da paa dennes

5

Fader“

I denne Anledning skulde man til behagelig Efterret¬

ning og videre fornøden Bekendtgørelse tjenstligst melde, at
Ministeriet maa holde for, at den ovennævnte Bestemmelse

er uforenelig med Lovens § 11, hvorefter — som udtalt i
Ministeriets Skrivelse Nr. 19 af 14. Januar d. A. (i Mi¬

nisterialtidenden)*) — Læremesteren ved Lærlingekontraktens

Oprettelse maa paatage sig de i bemeldte § 11, 1. Stykke,
foreskrevne Forpligtelser lige over for Lærlingen i Tilfælde

af dennes Sygdom, og at den foreliggende Kontrakt saaledes
ikke vil kunne forsynes med Øvrighedens Paategning om, at
den er affattet i Overensstemmelse med Lærlingelovens For¬

skrifter.

Efter den Anledning, Sagen dertil giver, undlader man
ikke at tilføje, at medens Lov om Lærlingeforholdet har fast¬
sat, at en Lærlingekontrakt ikkun gyldigen kan indgaas med

Øvrighedens Godkendelse, der kun kan meddeles, naar Kon¬
trakten er affattet i Overensstemmelse med Lovens Forskrifter,

tillader Loven derimod, at den saaledes indgaaede Kontrakt

til enhver Tid frit kan hæves ved en mellem Lærlingens

Fader eller Værge og Mesteren indgaaet Overenskomst. Det

*) Se ovenfor Side 399.
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20. Maj. er med Hensyn til saadanne uden for Lærlingekontrakten

liggende Overenskomster, at Lovens § 11, 2. Stykke, har
bestemt, at Mesteren ikke frigøres i Forhold til Fattigvæsenet,

saafremt Overenskomsten gaar ud paa, at Læreforholdet skal
opløses, naar Lærlingen maatte blive hjemsøgt af Sygdom,

eller naar Overenskomsten om at hæve Læreforholdet er

indgaaet under Lærlingens Sygdom. Hvilken Virkning der
maatte tillægges en saadan Overenskomst med Hensyn til

det mellem Mesteren og Lærlingen, særlig ifølge Lovens §

11, 1. Stykke, bestaaende Retsforhold, afgøres derimod ikke
udtrykkelig af Loven.

24. Maj.
Nr. 96.

Bekendtgørelse ang. Præget for Guldbryllups
2=Kronestykkerne. (Finansministeriet.
Paa Finansministeriets derom nedlagte allerunder¬

danigste Forestilling har det behaget Hans Majestæt Kongen
ved allerhøjeste Resolution af 25. April d. A. allernaadigst

at bifalde, at der til Minde om Deres Majestæter Kongens

og Dronningens Guldbryllupsfest udmøntes Guldbryllups¬
2=Kronestykker i Sølv med følgende Præg:
Paa Adversen: Deres Majestæter Kongens og Dron¬

ningens Brystbilleder, omgivne af Indskriften: Kong Chri¬
stian IX Dronning Louise. Under Billederne anbringes

Begyndelsesbogstaverne af Møntmesterens Navn, Udmønt¬

ningsaaret og Møntmærket.
Paa Reversen: En af tvende Myrtegrene bestaaende

aaben Krans og inden i Kransen Indskriften: 26 Mai 1842
—1892. Oven over Kransen, tæt ved Perleranden, An¬

givelse af Møntens Værdi „2 Kroner“
Hvilket herved bekendtgøres til Efterretning for alle
vedkommende.

24. Maj.

Justitsmin. Cirk. (til Landfogden og samtlige

Sysselmænd paa Færøerne) ang. Beregningen af

Cirk. ang. Indførselsafgift af Spiritnosa paa Færøerne. 591
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24.
den i Lov af 30. Marts d. A. om forskellige Skatter

og Afgifter paa Færøerne omhandlede Indførsels¬

afgift af Spiritnosa.
Til Vejledning ved Beregningen af den i Lov af 30.
Marts d. A. om forskellige Skatter og Afgifter paa Fær¬
øerne omhandlede Indførselsafgift af Spirituosa meddeles
herved følgende:

1. Paa de danske Toldsedler, som ville følge med de

til Færøerne udførte Varer, ville Spirituosa og Vine være
angivne med Maal, idet Vin paa Flasker og Spirituosa
altid opføres saaledes, medens der med Hensyn til Vin paa

Fustager og andre Emballager end Flasker, som ellers op¬
føres med Vægt, er truffet den særlige Bestemmelse, at

Vægten i Toldsedler for Skibe, der udklareres til Færøerne,

af Toldvæsenet skal omsættes til Maal. Det danske Told¬
væsen paaser, at alle medhavende Varer af den omhandlede
Slags opføres paa Skibets Toldseddel med særlig Angivelse
af, hvad der opgives medtaget som Skibsproviant, hvorhos
Rigtigheden af Maalene attesteres.

2. For Vin og Spirituosa, der indføres med Vægt¬
angivelse alene, vil Vægten kunne reduceres til danske Potter
efter følgende Forhold:
100

Pd.

Vin

—

53

Potter.

100 — Spiritus af 8º Styrke og derunder—
af 12º

100

100 — —

55

— 57

af over 12º Styrke... — 61

3. For saa vidt der ved de i Udlandet udfærdigede

Varefortegnelser, der ifølge Lov om Ophævelsen af den
kongelige Enehandel paa Færøerne af 21. Marts 1855

skulle medfølge de Handelsskibe, som besejle Færøerne, be¬

nyttes fremmede Vægtangivelser, vil den udenlandske Bægt
være at reducere til danske Pund efter følgende Forhold:

Maj.
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24. Maj. I norsk Pund — 0,ogog danske Pund.

1 svensk Skaalpund — 0,8500
1 engelsk Pund. — 0,9073

1 fransk Kilogram — 2,0000

I tysk Pund (Toldpund)

— 1,0000

4. Naar de ommeldte Varer indføres med Vægtan¬

givelse, vil Taraen være at bestemme saaledes:

for Vin paa Fustager 15 pCt.
for

Vin

paa

Krukker

30

for Spiritus paa Fustager af Vægt 500 Pund
Brutto

eller

derover

15

—

for Spiritus paa Fustager af mindre Vægt.... 18 —

5. De almindeligste udenlandske Maal reduceres til
dansk Maal, som følger:
1 Viertel — 8,000 danske Potter.

1 fransk Litre — 1,0851
1 engelsk Gallon

4,7098

1 norsk Pot. — 0, oøss
1 svensk Kande — 2,000

1 spansk Litro — 1,0351

6. Af danske Fustager svarer:
1

Anker

1

Oksehoved

til

1

Tierce

1

Ahm

39

til

til

til

Potter.

234

—

156

160

—

1 Pibe (— 3 Ahm) til 480

1 Fad (— 4 Oksehoveder) til

936

—

—

En Tønde har forskellig Størrelse efter de forskellige
Varer. Øltønden, som ogsaa gælder for Spirituosa, er 136

Potter. For saa vidt Tønden er justeret, er Pottetallet
indbrændt i Fustagen. De nys anførte Størrelser ere vel

Approbat. paa Forandr. i Reglem. f. Kunstakademiet. 593
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de almindelig antagne, men ikke saa paalidelige, at en Af¬24. Maj.

giftsberegning kan støttes derpaa, idet de forskellige Be¬
nævnelser benyttes i Flæng for Emballager af ikke nøjagtig
samme Rumfang. Kun med Hensyn til Tøuden har man

noget bestemt at holde sig til, for saa vidt den er justeret.
Hvad fremmede Fustager angaar, er det samme Til¬

fældet. En Barrique er saaledes et fransk Maal, der
i Bordeaux er — 236,09 danske Potter.
i Bayonne — 255,37
I Cette haves Piber 70 Viertler— 560,00
A 65

—

— 520,00

A 60 — — 480,00

I Madrid, er en Pibe.... — 455,50

I Malaga
Paa Madeira

I Portugal

— 586,00

—2

—

431,00

—

520,00

Approbation paa Forandringer i Reglement af 24. Maj.

20. April 1888 for Undervisningen ved Kunstakademiet.
(Ministeriet for Kirke= og Undervisningsvæsenet.)
§ 10 A.: Betingelser for Adgang til den almindelige

Forberedelsesklasse og Dekorationsklassen — indsættes det
nedenstaaende:

„Tegninger, som vise Kendskab til de vigtigste Konstruk¬
tioner af Plangeometrien, inklusive Ellipsen.

Tegninger, som vise Kendskab til geometrisk Projektion
af simple Legemer som Prismer og Cylindre.

Tegninger, som vise Kendskab til Linearperspektiv, kon¬

struerede med hel Distance, hvori tillige udføres en Prøve
efter Opgave fra Akademiets Skole.

En skygget Tegning efter en større Gibsafstøbning.
En let skygget Tegning efter geometriske Legemer (4—5
Klodser, hvoraf den forreste maa være mindst 4 Tommer stor).

594 Skr. ang. Oprett. af Børnehjem paa Fattiggaarde.
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En Konturtegning efter et skønt formet Kar.
Tegninger efter en Maske, en mindre Legemsdel eller

en hvilken som helst anden Genstand efter vedkommende
Professors Valg, udført uden Vejledning i Akademiet.

For Elever, der ønske at gaa over i Arkitekturskolens

Forberedelsesklasse, tillige Gengivelse af den geometriske

Skyggelære i tuscherede Tegninger

Alle Tegningerne underkastes Akademiets Bedømmelse.

25. Maj.

Indenrigsmin. Skr. (til Amtmanden over Hol¬

bæk Amt) ang. Tilladeligheden af i en Del af en
Fattiggaard at oprette et Børnehjem for Børn, der

ikke forsørges i Forbindelse med deres Forældre.
Ved at forelægge Ministeriet det hermed tilbagefølgende
Andragende fra N. N. Sogneraad om Tilladelse til i en
Del af Kommunens Fattiggaard at oprette et Børnehjem

for Børn, der ikke forsørges i Forbindelse med deres For¬

ældre, har Amtet under Henvisning til Bestemmelserne i

Fattiglovens § 30 i Skrivelse af 31. Marts d. A. begært

en Udtalelse fra Ministeriet angaaende Tilladeligheden af en
saadan Foranstaltning.

I denne Anledning skulde man tjenstligst melde, at

Børn, der ikke forsørges i Forbindelse med deres Forældre,
ifølge den anførte Paragraf i Fattigloven skulle anbringes i
Pleje hos paalidelige Plejeforældre (i eller uden for Kom¬

munen) eller i særlige Plejeanstalter, der selvfølgelig ogsaa
kunne indrettes i dertil af Kommunen lejede Lokaler eller

under lignende Forhold. Skulde en Kommune imidlertid

finde det rigtigt at indrette en Del af Fattiggaarden til
Børnehjem, indeholder vel Fattigloven i og for sig intet til
Hinder derfor; men Følgen heraf maa efter § 30, 2. Stykke,

blive, at der i saa Fald ikkun i Nødstilfælde i Fattig¬
gaarden maa hensættes Personer, som ved Uforligelighed,

Skr. ang. en Skifteforvalters Medd. af Attest f. Dødsfalds Anm. 595
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Dovenskab, Drikfældighed eller anden Uorden give For¬25. Maj.
styrrelse og slet Eksempel, og at disse da maa holdes fuld¬
stændigt afspærrede fra hine. At denne Regel efterkommes,
maatte Amtsraadet vaage over, hvorfor ogsaa Raadet maatte

betinge sit Samtykke til den tilsigtede Foranstaltning af, at

der træffes hensigtsmæssige Bestemmelser i saa Henseende.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. (til Biskoppen 28. Maj.
over Aalborg Stift) ang., at en Skifteforvalter ikke
kan gøre Meddelelse af en Attest for et Dødsfalds

Anmeldelse afhængig af, at han først faar Oplys¬
ning om Arveforholdene.
Efter at have brevvekslet med Justitsministeriet i An¬
ledning af det med Deres Højærværdigheds behagelige Skri¬

velse af 10. Februar d. A. hertil indkomne Andragende,

hvori Sognepræst for N. N. Menigheder N. N., næst at
indberette, at han den 24. Januar d. A. har foretaget en

Begravelse af et Lig, uden at Skifterettens Attest for Døds¬

faldets Anmeldelse forelaa i sædvanlig Form, idet Skifte¬

forvalteren i N. N. Herred, efter at have modtaget den hos¬

lagt tilbagefølgende Anmeldelse om Dødsfaldet med Begæring
om Tilstaaelse for samme, i en den 19. s. M. Anmeldelsen
meddelt Paategning havde vægret sig ved at udstede den begærte

Attest, forinden der var meddelt Skifteretten Oplysning om
Arveforholdene og om, hvad den afdøde ejede, forespørger, om
Skifteforvalteren under de foreliggende Omstændigheder har

været berettiget til at gøre Meddelelse af den begærte Attest
afhængig af de ovennævnte Oplysningers Tilvejebringelse,

skulde Ministeriet tjenstligst melde til behagelig Efterretning
og videre Bekendtgørelse for Sognepræst N. N., at Justits¬
ministeriet har udtalt, at det maa anse Skifteforvalterens

Vægring ved at udstede den ommeldte Attest for uberettiget,
og at det har anmodet Amtmanden over N. N. Amt om

1892.
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Skr. ang. Bygningsafgift af Loftsrum.

28. Maj at tilkendegive ham dette, samt at Sognepræst N. N. efter

nævnte Ministeriums Formening har haft tilstrækkeligt Grund¬

lag for Begravelsen i den Anerkendelse af den stedfundne
Anmeldelse om Dødssaldet, som indeholdes i den ovennævnte
Paategning.

Generaldirektor. f. Skattev. Skr. (til Amtmanden

30. Maj.

over N. N. Amt) ang. Bygningsafgift af Loftsrum.
I Anledning af en Forespørgsel fra N. N. Brand¬

direktorat om, under hvilke Betingelser det Rum, der frem¬
kommer derved, at Ydermurene i en enetages Bygning ere

forlængede 1 2 Alen over Etagens Bjælkelag, vil være

at opmaale til Bygningsafgift, samt om, hvorledes Arealet
af Loftsrummet, hvor kun den ene Ydermur er saaledes for¬
længet, vil være at beregne, har Generaldirektoratet udtalt,

at naar de omhandlede Loftsrum benyttes af Personer, der
ernære sig paa bygningsafgiftspligtig Maade, ville de være

at opmaale til Bygningsafgift, saafremt de have Lysning

gennem Vinduer i Facademurens Forlængelse og ikke alene
gennem Vinduer i Taget eller i Gavlen, samt at Beregnin¬

gen af Loftrummets bygningsafgiftspligtige Areal, hvor kun

den ene Ydermur er forlænget over Bjælkelaget, vil være

at foretage efter de i Forordning af 1. Oktober 1802 om

Kvistetager foreskrevne Regler.

31. Maj.
Nr. 97.

Bekentgørelse ang. Indførsel af raa Huder og

Skind samt nvadsket Uld fra Tyskland, Belgien og
Frankrig. (Indenrigsministeriet.)
Indm. Saml. pag. 467.

1. Juni.

Justitsmin. Skr. (til Amtmanden over Kjøben¬

havns Amt) ang., hvorvidt en Ejer af en Hund,
som han har købt af en i en anden Kommune

Skr. ang. Hundeafgift.
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boende, skal betale Afgift af Hunden for det Afgiftsaar,1.

Juni.

hvori Salget er foregaaet, og for hvilket Sælgeren
har betalt Afgift til sin Kommune.
I det med Hr. Kammerherrens paategnede Erklæring
af 26. f. M. hertil indsendte Andragende har Birkedommeren

i N. N. Birk begært Justitsministeriets Afgørelse af, hvor
vidt der kan affordres den i Birket boende Handelsrejsende
N. N. Afgift for 1891—92, stor 20 Kr., for en af ham af

en i Frederikshavn boende Mand i December Maaned f. A.

købt Hund, uanset at Sælgeren har betalt Afgift af Hunden
til Frederikshavns Kommune for det nævnte Tidsrum med
10 Kr.

Foranlediget heraf skal man tjenstligst melde, at der
efter Justitsministeriets Mening ikke vil være at svare Af¬

gift af den paagældende Hund til Birkets Kommune for det
omhandlede Tidsrum.

Generaldirektor. f. Skattev. Skr. (til Amtmanden 7. Juni¬

over N. N. Amt) ang., hvor vidt der med Hensyn

til Beregningen af Arveafgiften i Boet efter en af¬
død Enkemand og dennes tidligere afdøde Hustru,

efter hvem han hensad i uskiftet Bo, ved Udregningen
af den Enkemanden efter hans Hustru tilfaldue
Broderlod vilde være at tage Hensyn til Hustruens

Børn af et tidligere Ægteskab, som efter hendes
Død havde givet Afkald paa Arv.
at ligesom Arveafgiftsberegningen i
Tilfælde som det ommeldte sker efter den ved den længstlevendes

Død i Behold værende Formue, saaledes maa ogsaa Udreg¬
ningen af den den længstlevende Ægtefælle efter den først¬
afdøde tilfaldne Broderlod ske i Forhold til det Antal af
Børn (Børnslinier), der paa samme Tidspunkt ere arvebe¬
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rettigede i Forening med den længstlevende, saaledes at de

Børn, der forinden have udstedt fuldstændigt Arveafkald, be¬
tragtes som ikke eksisterende.

9. Juni.

Indenrigsmin. Skr. (til Amtmanden over Svend¬
borg Amt) ang. Forstaaelse af Bestemmelsen i § 27

i Købstadkommunalloven, hvorefter ingen for Over¬
ligningskommissionen kan erholde Redsættelse i sit

eller Forhøjelse af en andens Skattebidrag, med¬

mindre dette findes at være sat mindst 10 pCt.
henholdsvis for højt eller for lavt.
I det med Amtets Skrivelse af 21. f. M. tilbagefulgte
Andragende har N. N. af N. N. Købstad besværet sig over

en af Købstadens Overligningskommission med Hensyn til
hans Skatteansættelse for 1892 afsagt Kendelse.

Det fremgaar af Sagen, at Andragerens Skatteindtægt

af Ligningskommissionen var ansat til 9,000 Kr., at Lig¬

ningskommissionen i Henhold til den af Andrageren frem¬
satte Klage over for høj Skatteansættelse nedsatte Skatteind¬
tægten med 400 Kr. til 8,600 Kr., samt at Overlignings¬

kommissionen, for hvilken Ligningskommissionens Beslutning
blev indbragt, vel erkendte, at Andragerens Skatteindtægt

yderligere burde nedsættes med 700 Kr., men resolverede, at
at der i Henhold til Reglen i Købstadkommunalloven af 26.

Maj 1868 § 27, hvorefter ingen for Overligningskommis¬
sionen kan erholde Nedsættelse i sit eller Forhøjelse af en

andens Skattebidrag, medmindre dette findes at være sat

mindst 10 pCt. henholdsvis for højt eller for lavt, ikke
kunde tilkomme Andrageren nogen Nedsættelse udover den af

Ligningskommissionen tilstaaede, idet det ovennævnte Fradrag

af 700 Kr. i Skatteindtægten ikke formindsker Skattebidraget
med 10 pCt.

I den Anledning skulde man til behagelig Efterretning
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og videre fornøden Bekendtgørelse for Andrageren saavel 9.

Juni.

som for Overligningskommissionen tjenstlig melde, at naar

Overligningskommissionen saaledes er gaaet ud fra, at der
ved Udfindelsen af de omhandlede 10 pCt. alene skal tages

Hensyn til den yderligere Nedsættelse, paa hvilken samme

vilde gaa ind, men ikke tillige til den af Ligningskommis¬
sionen indrømmede Nedsættelse, kan Ministeriet ikke tiltræde

denne Anskuelse, idet man maa holde for, at hvad der fore¬

ligger Overligningskommissionen til Afgørelse, er Lignings¬
kommissionens Beslutning (jfr. Lov af 26. Maj 1868
§ 27, 2. Stykke), hvilken af Overligningskommissionen kan

enten godkendes eller forandres; i det foreliggende Tilsælde
gaar Overligningskommissionens Kendelse i Realiteten ud
paa at forandre Ligningskommissionens Beslutning saaledes,

at der tilstaas Andrageren en Nedsættelse af hans Skatte¬

indtægt med i alt 1,100 Kr. i Stedet for, som af Lignings¬
kommissionen bestemt, kun med 400 Kr., hvoraf følger, at
den af Overligningskommissionen erkendte Nedsættelse udgør

over 10 pCt. af Andragerens Skattebidrag. Imidlertid vil

der, da den af Overligningskommissionen afsagte Kendelse
ifølge oftnævnte § 27 i Lov af 26. Maj 1868 er endelig,

ikke af Ministeriet kunne foretages noget i Anledning af det
foreliggende Andragende.

Justitsmin. Skr. (til det kgl. Sundhedskollegium) 11. Juni.

ang., hvem Apotekerne maa bruge til Medhjælp.
Efter Modtagelsen af det kongelige Sundhedskollegiums

Skrivelse af 13. April d. A. vedrørende det tidligere hertil
indsendte Andragende, hvori Bestyrelsen for farmaceutisk

Medhjælperforening forespørger, om det er tilladt Apotekere
at anvende Medhjælp, saavel mandlig som kvindelig, ved de

Arbejder, som falde ind under Skrankeekspeditionen og Re¬
cepturen, af Personer, som hverken have Præliminæreksamen
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Cirk. ang. Dokumenters Konfirmation.

eller den for Farmaceuter anordnede Latineksamen, og som

I1. Juni.

end ikke agte at uddanne sig til Farmaceuter, skal man

tjenstligst anmode velbemeldte Kollegium om behageligen at
ville tilkendegive Formanden for ovennævnte Forening, at

medens der til Tilberedelsen i Recepturen og Ekspeditionen

af de autoriserede Lægers, Tandlægers og Dyrlægers Ordi¬
nationer saavel som ogsaa til den egentlige Ekspedition af
Haandkøbssalg som Regel alene maa anvendes eksaminerede

Personer eller Elever under disses Tilsyn, er det dog ikke

herved udelukket, at Personer uden særlige Kvalifikationer,
saavel Kvinder som Mænd, paa Apotekerens Ansvar med

Hensyn til den rette Begrænsning i saa Henseende, kunne
benyttes til en Del forberedende og supplerende Arbejder

saavel i Recepturen som ved Haandkøbsekspeditionen.

14. Juni.

Justitsmin. Cirk. (til Overpræsidenten i Kjø¬

benhavn og samtlige Amtmænd) ang., at Doku¬
menter, der indsendes til Konfirmation, skulle være

ledsagede af bekræftede Genparter.
Da Bestemmelsen i Kancelli=Plakat af 23. Januar 1789,

hvorefter Testamenter, Ægtepagter og lignende Dokumenter,
som indsendes til Konfirmation, skulle være ledsagede af

rigtige, af vedkommende underskrevne Genparter, jævnlig ikke
efterkommes, skal Ministeriet herved tjenstligst anmode D'Hrr.
om fremtidig ved Indsendelsen hertil af Andragender om

allerhøjeste Konfirmation paa Ægtepagter, Interessentskabs¬
kontrakter samt Testamenter at paase, at de ere bilagte med
en af Opretterne af det paagældende Dokument — eller ved

Testamenter, naar Opretteren er afgaaet ved Døden, af
vedkommende, som behandle hans Bo — bekræftet Genpart
af samme.

Skr. ang. Alimentationsbidrag.
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Justitsmin. Skr. (til Amtmanden over Randers 14. Juni.

Amt) ang., at den Faderen til et nægte Barn ved
Lov 20. April 1888 § 1 paalagte Alimentations¬

pligt ndover Barnets 14. Aar, for saa vidt det er
trængende, er ligesom den ordinære Alimentations¬

pligt til Børn indtil 14Aars Alderen ikke afhængig
af Faderens Formnevilkaar.
I det med Hr. Kammerherrens behagelige Skrivelse af
24. f. M. hertil indsendte Andragende har Sogneraadet for

N. N. Kommune anholdt om Justitsministeriets Afgørelse
med Hensyn til, at De har forment ikke at burde paalægge

N. N. at yde Underholdsbidrag til det af ham med Fruen¬
timmeret N. N., nu i Ægteskab med Husmand N. N., uden

for Ægteskab avlede, den 24. Juli 1877 fødte Barn ud over
Barnets 14. Aar, fordi det efter det oplyste maa anses for

umuligt for Barnefaderen at udrede saadant Bidrag.

Foranlediget heraf skal man tjenstligst melde, at da den
Faderen ved Lov af 20. April 1888 § 1 paalagte yderligere

Alimentationspligt kun med Hensyn til Varigheden er for¬
skellig fra den tidligere eksisterende, og da denne, jfr. Ju¬

stitsministeriets Skrivelser af 10. Januar 1853 og 7. April
1876, ikke er afhængig af Faderens Formuesvilkaar, maa

det, for saa vidt Barnets Trang ud over dets 14. Aar er

uomtvistet, paalægges Faderen at udrede Bidrag til det af
ham uden for Ægteskab avlede Barn ud over dettes 14.
Aar i Overensstemmelse med fornævnte Lovs § 1.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. (til Biskoppen 14. Juni
over Sjællands Stift) ang., at Bestemmelsen

Kirkesynslovens § 32 j. F., at ingen Synsmand maa

befatte sig med Arbejde for den Kirke eller ved den

Præstegaard, som han syner, eller i hvis Oversyn
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han deltager, er at forstaa saaledes, at Synsmanden
heller ikke maa befatte sig med Arbejdet, naar det
afsynes af en anden.
Efter Modtagelsen af Deres Højærværdigheds behagelige
Skrivelse af 30. f. M., hvori De har ytret Dem i Anled¬

ning af et direkte hertil indsendt Andragende fra Provsten
for N. N. Herreder, N. N., angaaende Forstaaelsen af den
i Lov om Kirkesyn m. v. af 19. Februar 1861 § 32 in fine

indeholdte Bestemmelse, at ingen Synsmand maa befatte sig

med Arbejde for den Kirke eller ved den Præstegaard, som

han syner, eller i hvis Oversyn han deltager, skulde Mini¬
steriet — der, som af Dem anført, ved tidligere Lejligheder

har udtalt sig for, at denne Lovbestemmelse ikkun medfører,
at den Synsmand, der overtager noget Arbejde ved en

Kirke, ikke kan deltage i noget Syn, hvorved det paagældende
Arbejde skal bedømmes, men at der ikke i øvrigt er Grund

til at anse ham for inhabil til at fungere som Synsmand
tjenstligst ytre, at man dels i Erkendelse af det betænke¬

—

lige ved, at en Synsmand efter denne Afgørelse vil kunne
lade sig friste til at gøre en Synsudsættelse, fordi han venter
selv at komme til at udføre Arbejdet, dels under Hensyn til
selve de i Loven benyttede bestemte Udtryk finder at maatte

forandre sin tidligere Anskuelse, og derfor anmode Deres

Højærværdighed om behageligen at tilkendegive Provst N. N.,
at den paagældende Bestemmelse i Synsloven formentlig
maa forstaas saaledes, at Synsmanden heller ikke maa be¬

fatte sig med Arbejdet, naar dette afsynes af en anden.

15. Juni.

Nr. 103.

Koncession for Vejle=Give Jernbaneselskab til

Anlæg og Benyttelse af en Jernbane fra Vejle
til Give. (Indenrigsministeriet.)
Vi Christian den Niende, o. s. v. G. v.: At Vi

efter derom indgivet Andragende i Overensstemmelse med
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Lov Nr. 53 af 12. April 1889, jfr. Lov Nr. 50 af 11.

15. Juni.

April 1890, allernaadigst ville have forundt og bevilget
Vejle=Give Jernbaneselskab Eneret til at anlægge en Jern¬
bane fra Vejle til Give samt til i 80 Aar fra Banens

Aabning at regne at benytte denne til Befordring af Per¬
soner og Gods ved Hjælp af Lokomotiver, idet Vi dog ville

have Staten forbeholdt Eneret til Jernbanetransporten mellem
de Punkter paa Statsbanerne, med hvilke førstnævnte
Bane ved Forbindelse med andre Jernbaner maatte komme

i Berøring.
Koncessionen meddeles derhos paa følgende Betingelser:

1. Koncessionshaveren er pligtig at forelægge Vor
Indenrigsminister fuldstændige Planer til Anlæget af Banen
og underkaste sig hans Bestemmelser om Detaillen af Banens
Retningslinie og Bygningsmaade samt Forsyning med Ma¬
teriel og Inventar med videre.

Banen bygges som let, bredsporet Lokomotivbane med
Overbygning af samme Styrke som Vemb=Lemvig Banen

og saaledes, at Indhegning af Banen og Anbringelse af

Led ved Vejoverkørsler ligesom ogsaa Bevogtning ved disse
i Reglen bortfalder.

Vilkaarene for en mulig Tilslutning til eller Medafbe¬
nyttelse af Statsbanernes Station ved Vejle er Vor Inden¬

rigsminister bemyndiget til at fastsætte efter nærmere For¬
handling med Koncessionshaveren.
2. Halvdelen af Erstatning for de Grunde og Ejen¬

domme, som for bestandig Jafgives til det her omhandlede
Anlæg, udredes i Overensstemmelse med § 2 af førnævnte

Lov af 12. April 1889 af Statskassen. Den anden Halvdel
af disse Udgifter samt Omkostningerne ved alle i øvrigt med
Anlæget i Forbindelse staaende Forretninger, Arbejder og

Foranstaltninger af enhver Art saavel som ved Besigtigelses=,
Ekspropriations= og Taksationskommissioner og deslige blive
at afholde af Koncessionshaveren.
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Udbetalingen af Erstatninger til de skadelidende, af Di¬
æter og Befordringsudgifter til Kommissionsmedlemmerne
m. v. sker efter nærmere Bestemmelse af Vor Indenrigs¬

minister. Hvis det af denne forlanges, at Udbetalingen skal
ske gennem Statskassen, skal Koncessionshaveren være pligtig
til at stille et Beløb af indtil 30,000 Kroner pr. Mil af

Banens Længde til Ministerens Raadighed samt desnden
paa Forlangende efterhaanden at udrede det Beløb, som Mi¬

nisteren anser fornødent til disse Udgifters Dækning, saaledes
at Statskassen ingen Sinde kommer til at staa i Forskud

hertil for Koncessionshaveren. Skulde Koncessionshaveren
ikke udrede de saaledes forlangte Beløb inden Udløbet af de
Tidsfrister, som Vor Indenrigsminister i denne Henseende

maatte fastsætte, skal Vor Regering være berettiget til herfor
at holde sig til den af Koncessionshaveren stillede Sikkerhed,

jfr. § 29, og at standse Jernbaneanlæget.
Naar Udbetalingen af de omhandlede Erstatningsbeløb

m. v. saaledes har fundet Sted gennem Statskassen, aflægges
efter Anlægets Fuldførelse ved Vor Kommissarius Regnskab
over de paagældende Udgifter. Imod dette Regnskab, i

hvilket der ikke bliver at beregne Koncessionshaveren nogen

Rente af de af ham indbetalte Summer, skal han ikke med
Retsvirkning kunne fremsætte nogen Indsigelse.
3. Til Overholdelse af Orden og Sikkerhed under

Banens Bygning vil, saa vidt saadant af Vor Indenrigs¬
minister maatte anses fornødent, blive anordnet et eget

Politiopsyn, hvis Indretning nærmere fastsættes af ved¬
kommende Minister, efter at der er givet Koncessionshaveren

Lejlighed til at ytre sig herover.
Dette Politis Anordninger inden for Grænserne af
dets Omraade og Myndighed skal Koncessionshaveren være

pligtig at underkaste sig. Alle med dette Politi forbundne
Udgifter skulle udredes af Koncessionshaveren.
4. Koncessionshaveren er forpligtet til at drage Om¬
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sorg for, at der til Udførelse af Arbejdet ved Banens Byg= 15. Juni.

ning ikkun anvendes indenlandske Arbejdere. Undtagelse
herfra kan kun finde Sted under særlige Forhold og med

udtrykkeligt Samtykke af Regeringens kontrollerende Ingeniør
ved Anlæget, jfr. § 6.

Uden tvingende Nødvendighed maa der ikke arbejdes
ved Anlæget paa Søn= og Helligdage.

Forinden Arbejdets Paabegyndelse skal Koncessions¬
haveren drage Omsorg for, at alle Arbejderne ved Anlæget
forsikres mod Ulykkestilfælde under Arbejdet paa en ester
Vor Indenrigsministers Skøn fyldestgørende Maade.

Koncessionshaveren er pligtig at underkaste sig samt er
ansvarlig for Overholdelsen af de Bestemmelser, som af Vor

Regering maatte blive trufne til Sikkerhed for Udbetaling

af tilgodehavende Løn til Arbejderne ved Banens Bygning.
Ved Arbejdets Udførelse bliver særlig at iagttage:
at ingen af de Fortidsminder, Stendysser, Høje eller Borg¬

pladser, som ligge i den afstukne Jernbanelinie, sløjfes
eller afgraves, uden at der forinden i betimelig Tid er
givet Direktionen for Nationalmuseet Lejlighed til at for¬
anstalte en planmæssig Undersøgelse af vedkommende
Oldtidsminde,
at

ingen Materialier af Jord, Sten eller Grus tages fra
Fortidsminder af ovennæunte Art, beliggende langs Bane¬
linien, uden at forinden ovennævnte Direktion har af¬
givet Erklæring om, hvor vidt Mindesmærket fortjener
at fredlyses, samt

at

alle de Oldsager, der under Arbejdernes Udførelse maatte

findes, f. Eks. ved Gennemskæring af naturlige Bakker
eller i Moser, afleveres til den tekniske Kontrol for af

denne at indsendes til Nationalmuseet, fra hvilket der vil
blive udbetalt Finderen en passende Dusør.

5. Den almindelige Kontrol fra Statens Side med
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Hensyn til det hele Anlæg og Overholdelsen af de derom
gældende Bestemmelser vil blive ført af Vor Kommissarius.
Alle Forhandlinger mellem Vor Regering og Konces¬

sionshaveren ske gennem denne Embedsmand. Til ham ind¬

sendes saaledes alle Skrivelser og Andragender fra Konces¬

sionshaveren til Vor Regering. Kommissarius og de under
ham fungerende Medhjælpere skulle til enhver Tid have fri
Adgang til alle Dele af det her omhandlede Anlæg, og der
skal af Koncessionshaveren meddeles Kommissarius alle de

Oplysninger, som han maatte fordre. Han skal have Myn¬
dighed til at paatale og standse ethvert Foretagende fra Kon¬
cessionshaverens Side, som han anser stridende mod de fast¬

satte Bestemmelser og gældende Love og Anordninger eller
uforeneligt med den offentlige Sikkerhed. Hans Paatale i

saa Henseende skal uvægerligen tages til Følge, indtil Sagen
i fornødent Fald efter Koncessionshaverens Forlangende er
afgjort ved Vor Indenrigsministers Resolution.

6. Udøvelsen af den specielle tekniske Kontrol med An¬
læget vil af Vor Indenrigsminister blive overdragen til en
Ingeniør. Til denne har Koncessionshaveren at indsende
alle Planer, Tegninger m. v. til Approbation, ligesom i Al¬

mindelighed alt, hvad der angaar Arbejdernes Udførelse, vil

blive paaset af denne tekniske Kontrol paa Regeringens Vegne
i Overensstemmelse med den Instruktion, som af Vor Inden¬

rigsminister gives samme. Alle Planer, Kort og Tegninger
skulle indsendes in duplo, hvorefter det ene Eksemplar sendes

tilbage til Koncessionshaveren med Kontrollens Paategning.
Den kontrollerende Ingeniør og dennes Medhjælpere
skulle til enhver Tid have fri Adgang til alle Dele af An¬

læget og til de Steder, hvor der arbejdes, og der skal af
Koncessionshaveren gives alle de Oplysninger, som mundt¬

ligt eller skriftligt maatte fordres med Hensyn til Anlæget

og Arbejderne paa samme m. v. Kontrollen skal have Myn¬
dighed til at foretage alle de Undersøgelser og Prøver med
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den maatte anse for nødvendige. Koncessionshaveren skal
yde den fornødne Hjælp hertil og udrede Udgifterne ved alle
Undersøgelser og Prøver, som foretages. Kontrollen er be¬

rettiget til at forkaste de af Koncessionshaveren foreslaaede
Konstruktioner, eller leverede Materialier, som den anser for

uskikkede til Øjemedet, og til at fordre enhver Del af Ar¬
bejdet, som den anser for ufyldestgørende, omgjort.

Koncessionshaveren kan indanke de af den tekniske Kon¬

trol givne Paalæg for Vor Indenrigsminister, men er plig¬
tig til, naar saadant forlanges af Kontrollen, foreløbig at

rette sig efter dennes Paalæg uden at kunne fordre nogen

Erstatning for det herved mulig paaførte Tab.
7.Alle

Udgifter ved det ommeldte Eftersyn, derunder

ogsaa indbefattet de af Vor Indenrigsminister fastsatte Løn¬
ninger, Kontorholdsgodtgørelser, Rejseudgifter og deslige for
de paagældende Embedsmænd, afholdes af Koncessions¬
haveren.

8. Anlæget af Banen skal fremmes saaledes, at den i

alt væsentligt er færdig og under Iagttagelse af de nedenfor
i § 9 givne Forskrifter i sin hele Udstrækning kan aabnes
for Færdselen efter en fuldstændig Driftsplan inden den 1.
Maj 1896. Saafremt denne Termin ikke iagttages, skal
Koncessionen være forbrudt, medmindre det godtgøres, at

Terminens Overholdelse er bleven umuliggjort ved Konces¬
sionshaveren utilregnelige Omstændigheder, saasom Natur¬
begivenheder, Arbejdsstandsninger eller andet deslige.

9. Banen maa ikke aabnes for Driften, førend Til¬
ladelse dertil er meddelt af Vor Indenrigsminister, og der

ved anstillede Prøver og Undersøgelser, hvortil Udgiften af¬
holdes af Koncessionshaveren, er opnaaet Vished for, at

Anlæget med Tilbehør samt det fornødne Driftsmateriel er
af god Beskaffenhed og det fornødne Tjenestepersonale til¬

strækkelig indøvet.
Fjørtende Hæfte.
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10. Alle Medlemmerne af Bestyrelsen for Banen saa¬

vel som alle Embeds= og Bestillingsmænd ved denne skulle
have dansk Indfødsret og være danske Undersaatter.

Ingen kan ansættes i en overordnet Stilling ved Banen,
førend Vor Kommissarii Samtykke til Ansættelsen er er¬
hvervet.

II. Tilsynet fra Statens Side med Banen og dens

Drift føres af Vor Kommissarius overeusstemmende med
den for ham af Vor Indenrigsminister udfærdigede Instruks.

Anser Vor Indenrigsminister det nødvendigt, kan han
derhos beskikke en sagkyndig Mand til at bistaa Vor Kommis¬

sarius ved det specielle tekniske Tilsyn med Banen og Drifts¬
materiellet.

De nævnte Embedsmænd skulle have fri Adgang til

Banen og dens Tilbehør samt fri Befordring paa Banen,
og Koncessionshaveren skal være pligtig til at meddele dem
enhver af dem begært Oplysning vedkommende Banen og
dens Drift og rette sig efter de af dem givne Paalæg.

Koncessionshaveren skal derhos afholde alle Udgifter ved
deres Lønning, Kontorhold, Rejser m. v. efter nærmere Be¬
stemmelse af Vor Indenrigsminister.
12. Til Opretholdelse af Orden og Sikkerhed for

Færdselen paa Banen vil der af Vor Indenrigsminister
blive udfærdiget et Politireglement, som bliver uvægerlig at
følge under Banens Benyttelse.

13. Der forbeholdes Vor Indenrigsminister Approbation
paa Planen for de ordinære Banetogs Anordning og Gang
samt Ret til deri senere at bestemme saadanne Forandringer,

som han maatte anse nødvendige eller nyttige.
14. Paa Banens Takster og Reglementer for Befor¬

dring af Personer, Gods og Kreaturer forbeholdes Vor
Indenrigsministers Approbation.

Samtlige Instrukser og øvrige Reglementer for Tjenesten
paa Banen blive at forelægge Vor Kommissarius, førend de

1892.
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træde i Kraft. De Forandringer, han maatte fordre fore= 15. Juni.

tagne i dem, har Koncessionshaveren at tage til Følge.
15. Koncessionshaveren er forpligtet til at erstatte al
den Skade, som ved Befordringen paa Banen tilføjes de

paa samme befordrede Personer eller Gods eller ogsaa andre
Personer eller Genstande, og kan ikkun fri sig fra denne
Forpligtelse ved at bevise, at det enten er den beskadigedes
egen Skyld, at han har lidt Skade, eller at denne er be¬

virket ved et uafvendeligt Tilfælde.
I Tilfælde af Overtrædelser fra Koncessionshaverens
Side af de for Banens Drift approberede Reglementer, In¬

strukser m. v., ligesom ogsaa, naar Ulykker maatte indtræffe,
der af Vor Indenrigsminister skønnes at være Koncessions¬

haveren tilregnelige, uden at der dog findes Anledning til
offentlig Paatale, kan Vor Indenrigsminister paalægge Kon¬

cessionshaveren en Mulkt, som bliver at udrede uden al
Rettergang. Dette gælder ogsaa for Overtrædelser af nær¬

værende Koncession, for saa vidt disse ikke efter Koncessio¬
nens eget Indhold maatte medføre yderligere Virkninger.
16. Koncessionshaveren er forpligtet til under en
Mulkt, hvis Størrelse og Anvendelse bestemmes af Vor

Indenrigsminister, stedse at holde Banen med alt Tilbehør

i uformindsket og forsvarlig Stand, overensstemmende med
de for dens Anlæg og Drift fastsatte Regler. Naar Driften
maatte kræve det, skal Vor Indenrigsminister kunne paa¬

lægge Koncessionshaveren at udvide Banens Driftsmateriel
og andet Tilbehør.

17. Det forbeholdes Vor Regering i Krigstid at be¬
stemme Betingelserne for Banens Benyttelse til Befordring

af Tropper eller til andet militært Øjemed.

For Beskadigelser af Banen m. v. i Krigstilfælde, hvad
enten de ske ved Fjenden, eller de foretages til Landets For¬

svar, paahviler der ikke Statskassen nogen Erstatningspligt.

1892.
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De Banens Ejer tilkommende Rettigheder forblive i

øvrigt i Krigstid sikrede i deres fulde Omfang.
18. Saavel ved Banens Anlæg som senere under dens

Drift skal Koncessionshaveren underkaste sig Vor Indenrigs¬
ministers Fordringer med Hensyn til Indretning og Be¬
nyttelse af Lokaler for Told=, Telegraf= og Postvæsenet og
til, hvad der skal iagttages i Henseende til Undersøgelse og

Transport af toldpligtigt Gods, samt med Hensyn til Af¬
givelse og Indretning af Vogne for Brev= og Pakkeposten.
For Posternes Transport nyder Koncessionshaveren

Godtgørelse efter en af Vor Indenrigsminister fastsat Takst.
For saadanne Forandringer eller Udvidelser af Post=,

Telegraf= og Toldvæsenets Lokaler, som efter disses første
Indretning maatte blive paalagte Koncessionshaveren, skal
han nyde en passende Godtgørelse efter Vor Indenrigsmi¬
nisters Bestemmelser.

Koncessionshaveren skal, hvis saadant af Vor Inden¬

rigsminister forlanges, til Jernbanetelegraf anvende Stænger,
præparerede efter en af Ministeren angiven Metode og af

saadanne Dimensioner, at Statstelegrafens Linier derpaa,
om ønskes, kunne anbringes. Hvis Stængerne saaledes af

Statstelegrafen benyttes, overtager denne Stængernes Ved¬

ligeholdelse for saa lang Tid, som den benytter dem. Tele¬
grafapparaterne, der anvendes, skulle, hvis det af Vor Inden¬

rigsminister forlanges, være af den Konstruktion, som be¬
nyttes ved Statstelegrafen, og de dermed forsynede Jern¬

banestationer skulle paa Forlangende af Vor Indenrigsmi¬
nister kunne benyttes til offentlig Korrespondance paa Be¬
tingelser, der nærmere fastsættes af ham. — Saafremt der

til Banens Tjeneste maatte blive benyttet Telefonanlæg, skal
Koncessionshaveren herved være underkastet lignende Be¬

stemmelser som foran fastsat med Hensyn til Telegrafanlæg.

19. Koncessionshaveren skal være pligtig til at under¬
kaste sig de Bestemmelser, Vor Indenrigsminister maatte
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træffe med Hensyn til civile og militære Myndigheders Ad¬

15. Juni.

gang til under Udførelsen af deres Tjenesteforretninger at
betræde Jernbanens Terræn.

20. Foruden det Statstilskud, som ifølge denne Kon¬

cessions § 2 ydes Baneanlæget derved, at Statskassen ud¬
reder Halvdelen af Erstatningen for Grunderhvervelser, til¬

skydes der af Statskassen til Banen et Beløb af i alt
100,000 Kr., om hvis Udbetaling Bestemmelse træffes ved

de aarlige Finanslove.
For sidstnævnte Tilskud tilkommer der Statskassen

samme Ret som de almindelige Aktier i Baneanlæget, dog
at derved ikke er udelukket, at der, om det maatte være nød¬

vendigt, kan udstedes Præferenceaktier for et Beløb af indtil
Halvdelen af Anlægskapitalen, saaledes at der af Driftens

aarlige Nettoudbytte — dette beregnet efter Fradrag af,
hvad der ifølge denne Koncessions § 26 skal henlægges til

en Reserve= og Fornyelsesfond — til disse Aktier forlods
kan udbetales indtil 4 pCt., forinden der betales noget Ud¬
bytte til de øvrige Aktier.

21. Regeringen skal være berettiget til at fordre sig
Banen med det dertil hørende Driftsmateriel, Inventarium,

Forraad og øvrigt Tilbehør overdragen efter Forløbet af 25
Aar fra Banens Aabning at regne med de paa den hvilende

Forpligtelser — mod Udredelsen af et Vederlag lig det tyve¬
dobbelte af Gennemsnittet af Anlægets Nettoudbytte i de

sidste 3 Aar, der ere gaaede forud for det Aar, i hvilket
Banen forlanges overdragen til Staten.

Saafremt Banen med Tilbehør imidlertid ikke paa

Overtagelsens Tid i enhver Henseende findes i fuldstændig

og vel vedligeholdt Stand, vil der i Vederlaget være at
afkorte et til de tilstedeværende Mangler svarende Beløb.

Regeringen skal imidlertid være berettiget til inden det

ovennævnte Tidsrum at fordre sig Banen overdragen efter

de ovenanførte Bestemmelser, saafremt Driften uden uafvende¬
26“
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lig Nødvendighed og uden Regeringens Samtykke afbrydes,
ligesom Regeringen i et saadant Tilfælde ogsaa skal være

berettiget til at etablere en midlertidig Drift for Konces¬
sionshaverens Regning og paa hans Risiko og vedblive der¬

med, indtil Koncessionshaveren paa fyldestgørende Maade
godtgør at være i Stand til atter selv at fortsætte Driften.
Mod det af Regeringen for den midlertidige Drift aflagte

Regnskab kan der ikke med Retsvirkning rejses nogen Ind¬

sigelse af Koncessionshaveren.
22. I Tilfælde af Meningsulighed mellem Vor Inden¬
rigsminister og Koncessionshaveren om, hvorledes Banens
Nettondbytte skal beregnes, eller om Fastsættelsen af det

Beløb, der i Henhold til Bestemmelsen i § 21, 2. Punktum,

vil være at afkorte i Vederlaget, skal Sagen i Mangel af

mindelig Overenskomst afgøres ved Voldgist. I dette Øje¬
med vælger hver af Parterne en Voldgiftsmand. Naar
disse Mænd blive enige om en Afgørelse, er denne for¬

bindende for begge Parter, men blive de ikke enige, tilkalder
Vor Indenrigsminister en i de paagældende Forhold særlig
kyndig Mand, ved hvis Afgørelse det da skal have sit ende¬
lige Forblivende. Denne skal ved sin Afgørelse ikke være

bunden til at tage en af Parternes Paastande til Følge

eller til at vælge mellem de tvende Voldgiftsmænds Kendelser.

Ved Voldgiftskendelsen bestemmes det tillige, hvilken af Parterne
der skal bære Udgifterne ved Voldgiften.
23. Der tilstaas Koncessionshaveren følgende Rettig¬

heder og Begunstigelser med Hensyn til det heromhandlede
Anlæg:

a. Den til Jernbaneanlæget anvendte Grund fritages, saa

længe den benyttes i dette Øjemed, for alle paa samme
hvilende Afgifter og Præstationer. Ligeledes ere de
paa denne Grund opførte, til Jernbanen hørende Byg¬

ninger samt Pakhuse og Gaarde fritagne for alle direkte
kongelige Skatter og Afgifter.
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b. Af Jernbanens Udbytte som saadant erlægges ingen15.
særlig Afgift eller Rekognition til Statskassen.
c. Brugen af stemplet Papir i Anledning af det første

Anlæg eftergives saavel i Henseende til de Kontrakter,
der afsluttes, som og til de Aktiebreve og Obligationer,
som eventuelt udstedes i Baneanlæget med Tilbehør.
Aktiebrevene og Obligationerne kunne ligeledes trans¬
porteres uden Brug af stemplet Papir.
d.

Der indrømmes Koncessionshaveren Godtgørelse for den

Indførselstold, der erlægges af alle til Anlæget af

Banen og dennes første Forsyning med Driftsmateriel
bevislig anvendte Materialier, Maskiner, Vogne og
Redskaber m. m., hvorimod Koncessionshaveren i Hen¬
seende til Bevislighederne for det indførtes Værdi og

Anvendelse efter Bestemmelsen saavel som til Kontrollen

hermed vil have at underkaste sig de Forskrifter, som
herom gives af Vor Indenrigsminister.
24. Hvert Aar inden en af Vor Indenrigsminister

fastsat Frist har Koncessionshaveren til dennes Approbation

at indsende et Budget for Banens Drift i det paafølgende

Driftsaar, dette beregnet saaledes, som af Ministeren nær¬
mere bestemmes. De Forandringer, som Ministeren fore¬

tager i Budgettet, er Koncessionshaveren pligtig til at tage

til Følge, og Koncessionshaveren er uberettiget til uden Mi¬
nisterens Samtykke at afholde Udgifter, som ikke have Hjemel

i det approberede Budget, eller at overskride de deri opførte
Summer. Senest 3 Maaneder efter Udgangen af hvert

Driftsaar har Koncessionshaveren at indsende et i Henhold
til det approberede Budget affattet, specificeret og dokumen¬

teret Regnskab over Indtægter og Udgifter i det forløbne
Driftsaar. Forinden dette Regnskab er revideret og be¬

fundet rigtigt, kan intet Udbytte udbetales.
26. Koncessionshaveren skal være uberettiget til uden

Vor Indenrigsministers Samtykke:

Juni.

1892.

15. Juni.

614 Koncession for Vejle=Give Jernbaneselskab.

2. at overdrage nærværende Koncession til andre:

b. at bortforpagte Banens Drift;

c. at forøge Aktie=Kapitalen, udstede nye eller forandrede

Aktier eller optage Laan mod Sikkerhed i Banen med
Tilbehør;

d. at afhænde nogen til Banen hørende Grundejendom
eller noget til Banen hørende og til dens Øjemed

brugeligt væsentligere Materiale:
8.

at købe ny Grundejendom for Banen;

f. at afslutte Kontrakt med andre Befordringsanstalter

om Tilslutning til disse eller om fælles Benyttelse af

Banen eller dens Tilbehør.
26. Til Sikkerhed for Banens fortsatte og ufor¬

styrrede Drift efter dens Aabning for Færdselen skal Kon¬
cessionshaveren være forpligtet til at danne en Reserve= og

Fornyelsesfond, svarende til 10 pCt. af Anlægskapitalen—

Ekspropriationsudgifterne fraregnede — med Tillæg af Ud¬
gifter til Anskaffelse af Driftsmateriel, Inventar m. v. I

dette Øjemed henlægges der til denne Fond 10 pCt., dog

mindst 3,000 Kr. af det aarlige Overskud af Driftsind¬
tægterne over Driftsudgifterne, — under disse ikke indbe¬
fattet Rente eller Dividende af Anlægskapitalen — indtil

Fonden med Renter og Rentes Renter er bragt op til sin
fulde Størrelse.
Reserve= og Fornyelsesfonden gøres rentebærende efter

en af Koncessionshaveren Vor Indenrigsminister forelagt
Plan.

Alle Fonden tilhørende Værdipapirer skulle forsynes
med Paategning af Vor Kommissarius om deres Be¬
stemmelse.

Reserve= og Fornyelsesfonden skal tjene til Dækning af

uforudsete større Udgifter i Almindelighed og desuden til
saa vidt muligt at afgive Midler til større Fornyelser af
Banens Tilbehør hovedsagelig Skinner, Sveller, Drifts¬

Koncession for Vejle—Give Jernbaneselskab. 615

1892.

materiel og Bygninger, dog at Vor Indenrigsminister i et¬15.
hvert enkelt Tilfælde afgør, hvor vidt der er tilstrækkelig

Anledning til at lade saadanne Udgifter afholde af Fonden.
Naar der ved Afholdelse af disse Udgifter er gjort Brug af
nogen Del af Fonden, skal den af Banens aarlige Drifts¬

overskud bringes op til det foran fastsatte Beløb, førend der
kan udbetales Udbytte til Aktionærerne.

27. Koncessionshaveren er forpligtet til at underkaste

sig alle de almindelige Love og Anordninger, som for Tiden
ere eller herefter maatte blive gældende for Jernbaners

Anlæg og Drift i Kongeriget Danmark.

Koncessionshaverens Værneting er den kongelige Lands¬
over= samt Hof= og Stadsret i Kjøbenhavn.

28. I det Tilfælde, at Regeringen skulde agte selv at
anlægge eller at tillægge andre Koncession til Anlæg af
Jernbaner, der ønskes satte i Forbindelse med den her kon¬

cessionerede Jernbane, skal Koncessionshaveren i Mangel af
mindelig Overenskomst med vedkommende om Betingelserne

for den gensidige Tilslutning og Drift være underkastet de

Bestemmelser, som af Vor Indenrigsminister maatte blive
givne.

29. Førend nogen Del af Anlæget paabegyndes, skal
Koncessionshaveren supplere det inden Koncessionens Ud¬
færdigelse stillede Depositum af 20,000 Kr. til 60,000 Kr. i

saadanne Effekter, som Vor Indenrigsminister vil tage for
gode. Det saaledes stillede Depositum skal tjene Vor Rege¬
ring til Sikkerhed for de ovenanførte Betingelsers Op¬

fyldelse, og skulde Regeringen være nødsaget til at gøre sig

betalt i samme, skal Koncessionshaveren være forpligtet til
under Koncessionens Fortabelse uden Ophold at supplere

Sikkerheden til det nævnte Beløb. Den stillede Sikkerhed
bliver, for saa vidt den ikke benyttes til Dækning af Stats¬

kassens Krav paa Koncessionshaveren, at tilbagebetale, naar

Juni.
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hele Anlæget er suldført og aabnet for Driften overens¬
stemmende med de foranførte Bestemmelser.

Forbrydes Koncessionen, hjemfalde de deponerede Beløb
til Statskassen.

30. Efter Forslag af Koncessionshaveren fastsætter

Vor Indenrigsminister de fornødne Bestemmelser for Aktie¬

selskabet og derunder Vor Regerings Andel i og Kontrol

med Bestyrelsen af Selskabets Anliggender, Banens og Drif¬
tens Bestyrelse samt Aktiebreves Udstedelse.
31. For saa vidt Koncessionshaveren ikke inden 1.

Januar 1893 godtgør for vor Vor Indenrigsminister, at
den til det her omhandlede Anlæg fornødne Kapital haves

til Raadighed, og at 10 pCt. af samme er kontant til Stede,
er Koncessionen forbrudt og den indbetalte Sikkerhed af

20,000 Kroner hjemfalden til Statskassen.
Forinden det overensstemmende med foranstaaende er

godtgjort, at den fornødne Kapital haves til Raadighed,

maa Anlæget ikke paabegyndes.

32. Med Hensyn til Koncessionens Fortolkning skal
Koncessionshaveren være underkastet Vor Indenrigsministers
Kendelse.

15. Juni.

Indenrigsmin. Skr. (til Kjøbenhavns Magi¬

strat) ang. Refusion fra Statskassen af Omkost¬
ninger ved Forsørgelsen af en i Slesvig før 1864

født, med ekstraordinært Hjemstedsbevis her forsynet
Person efter den nye Fattiglovs Ikrafttræden.
I Skrivelse af 25. Marts d. A. har Magistraten fore¬
spurgt, om der fremdeles efter den 1. Januar 1892, da

Fattigloven af 9. April 1891 traadte i Kraft, kan forventes

Refusion af Statskassen for Omkostningerne ved Forsør¬
gelsen af den i Slesvig i Aaret 1833 fødte, med etstra¬
ordinært Hjemstedsbevis af 16. April 1881 forsynede Enke

Cirk. ang. Affattelsen af Straffeattester.
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N. N., som i Aaret 1890 udgik af Fattigvæsenets Forsorg, 15. Juni.
men som under 5. Marts d. A. paa ny er falden Kjøben¬
havns Fattigvæsen til Byrde.

Foranlediget heraf skulde man tjenstligst melde, at de

med den paagældendes Forsørgelse forbundne Udgifter ogsaa
efter den 1. Januar 1892 fremdeles ville blive erstattede
af Statskassen, indtil hun ved semaarigt Ophold, regnet

sra Fattighjælpens Ophør, maatte erhverve Forjsørgelseshjem
i en Kommune her i Riget (Fattiglovens § 23).

Bekendtgørelse om Afleveringen af Ministerialbøger 16. Juni¬
til Provinsarkiverne. (Ministeriet for Kirke= og Nr. 104.
Undervisningsvæsenet).
Indm. Saml. pag. 469.

Justitsmin. Cirk. (til samtlige Politimestre og 17. Juui

Straffedommeren i Frederiksberg Birk) ang. Affat¬
telsen af Straffeattester.
Da Justitsministeriets Opmærksomhed er bleven hen¬

ledet paa den Mangel ved den for Tiden i hvert Fald delvis
brugte Affattelse af Straffeattester, at disse alene indeholde
Oplysning om vedkommende Underretsdomme, men ikke om

de derefter eventuelt afsagte Domme i de overordnede In¬
stanser, skulde man tjenstligst anmode Hr. (Tit.) om behagelig

at ville drage Omsorg for, at der i de Tilsælde, hvor Under¬

rettens Dom undergives højere Rets Prøvelse, stedse tilføres
Strafferegistret Bemærkning om Appellens endelige Udfald.
Medens det derefter ved Udfærdigelse af Straffeattester til

offentligt Brug vil være fornødent at lade Attesten i alle
Tilfælde indeholde Angivelse baade af den af Underinstansen
og den af vedkommende Overinstans trufne Afgørelse, bør

Attesten derimod, naar den begæres til privat Brug, og den
endelige Dom derhos er frifindende, alene lyde paa, at den

paagældende ikke ifølge Registrets Udvisende har været straffet.
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Skr. ang. Landkommunallovens § 20.
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17. Juni.

Indenrigsmin. Skr. (til Amtmanden over Hol¬

bæk Amt) ang., at Forskriften i Landkommunallovens

§ 20 om, at Skatteligningen skal „fremligge til Efter¬
syn“ i en vis Tid, betyder, at den skal fremligge til

offentligt Eftersyn for enhver, og ikke udelukkende
for Kommunens Beboere.
I det med Amtets Skrivelse af 12. Marts d. A. til¬
bagefulgte Andragende har Husbestyrer N. N. af N. N.

besværet sig over, at Sogneraadet for N. N. Kommune har
nægtet ham som boende uden for Kommunen Adgang til
at efterse Kommunens Skatteligning.

I denne Anledning skulde man til behagelig Efterret¬
ning og videre fornøden Bekendtgørelse tjenstligst melde, at

den i Landkommunalloven af 6. Juli 1867 § 20 indeholdte

Forskrift, hvorefter Skatteligningen skal ,fremligge til Eftersyn“

i den i Paragraffen angivne Tid, efter Ministeriets For¬
mening indeholder Paabud om, at Skatteligningen skal
fremligge til offentligt Eftersyn for enhver, og ikke udeluk¬
kende for Kommunens Beboere. Det er i saa Henseende
uden Betydning, at der til den ovennævnte Forskrift er

føjet et Paabud om, at det Sted, hvor Skatteligningen
fremlægges, skal være bekvemt for Kommunens Beboere,

hvorimod det maa tages i Betragtningen, at ikke alene de

Personer, der bebo Kommunen paa den Tid, Skatteligningen
fremlægges, have Interesse i at blive bekendte med Ligningen,
men dette kan ogsaa gælde andre end disse, saasom Ejen¬

domsbesiddere i Kommunen, der ere bosatte udenfor denne,
endvidere forhenværende Beboere af Kommunen og over¬
hovedet enhver, der staar eller har staaet i et Forhold til

Kommunen, som kan have foranlediget Sogneraadet til, med

Rette eller Urette, at opføre ham paa Skatteligningen.
Som Følge heraf skønnes Sogneraadet ikke at have til¬
strækkelig Hjemmel til at formene uden for Kommunen

Skr. ang. Lærerboligens Størrelse.
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boende Adgang til at efterse Kommunens Skatteligning i 20. Juni
den Tid, denne skal fremligge til Eftersyn.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. (til Skole¬
direktionen for Lollands Nørre og Sønder Herreder)

om Forstaaelsen af Reglen i Lov af 8. Marts
1856 § 2 om Lærerboligens Størrelse.
I behagelig Skrivelse af 7. d. M. har Deres Høj¬

ærværdighed hertil indberettet, at N. N. Sogneraad hos

Direktionen har anholdt om Approbation paa Tegninger til
en ny Skolebygning, ifølge hvilken Værelserne i Første¬

lærerens Beboelseslejlighed tilsammen vel faa det ved Lov

af 8. Marts 1856 § 2 befalede Areal af 120 □ Alen,
endog mellem 10 og 20 □ Alen mere, men saaledes at

Lejligheden er udstykket i 5 Værelser, hvoraf kun det ene er
40 □ Alen stort, medens de andre ere en Del mindre.

De har med Hensyn til denne Sag bemærket, at De i
Modsætning til Direktionens tvende andre Medlemmer for¬

mener, at den ved ovennævnte Lovbud givne Regel om
Lærerboligens Størrelse skal forstaas saaledes, at der i alt
Fald skal være 3 Værelser af tilsammen 120 □ Alens

Størrelse, saaledes at det ikke kan tillades at udstykke dette

Areal mellem flere mindre Værelser, og har De derfor ud¬
bedt Dem en Udtalelse fra Ministeriet om, hvorledes den
nævnte Regel skal forstaas.

Saaledes foranlediget skal Ministeriet tjenstligst melde,
at man maa finde, at Fordringen i Lov af 8. Marts 1856
§ 2 om Størrelsen af Lærerens Beboelseslejlighed maa anses

fyldestgjort, naar Værelsernes Areal tilsammen er mindst
120 □ Alen, selv om Lejligheden ønskes indrettet med flere
end 3 Værelser, idet man dog skal tilføje, at det maa staa

i Direktionens Magt at nægte sin Approbation paa, at

Lejligheden udstykkes i alt for mange Rum, hvis dette maa
antages at medføre Ulæmper.
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620 Skr. ang. Kommunebidrag til et Barn paa Kysthospitalet.

Indenrigsmin. Skr. (til Amtmanden over Vejle
Amt) ang., at der vel intet er i Vejen for, at en

Sognekommune yder Bidrag til et Barns Anbrin¬
gelse paa Kysthospitalet, men at Sogneraadet ikke
kan bestemme, at denne Understøttelse ikke skal be¬

tragtes som Fattighjælp.
Ved at meddele, at Vejle Amtsraad har vedtaget i de

Tilfælde, i hvilke Børn af fattige Forældre, der ikke nyde
Hjælp af Fattigvæsenet, indlægges paa Kysthospitalet ved
Refsnæs, at yde et Bidrag af 50 Øre daglig til deres Op¬

hold sammesteds, naar Sogneraadet tilskyder de øvrige 50 Øre
af den foreskrevne Betaling af 1 Kr. daglig, har Amtet

i behagelig Skrivelse af 15. Februar d. A. begært Mini¬
steriets Resolution for, hvor vidt det, efter at Lov om det

offentlige Fattigvæsen af 9. April 1891 er traadt i Krast,
kan tillades et Sogneraad at bestemme, at den Understøttelse
af Kommunens Kasse, der saaledes gives et nformuende
Barn til delvis Dækning af Omkostningerne ved dets Ophold

paa Kysthospitalet, ikke skal betragtes som Fattighjælp.
Foranlediget heraf skal man ikke undlade at bemærke,
at de sognekommunale Midler have deres bestemt begrænsede

Formaal, og at de uden for de i § 26 i Lov om Land¬
kommunernes Styrelse m. v. af 6. Juli 1867 omhandlede

Tilfælde ikke kunne anvendes i andre Øjemed end de lov¬

befalede. Ifølge § 26 litr. c. kan der nu vel ydes Bidrag

af Sognekommunerne i Understøttelsesøjemed uden for det

offentlige Fattigvæsen, men dette kan dog kun ske som Tilskud
til Institutioner, der selv raade for Uddelingen af deres
Midler. Naar der derimod, som i de af Amtet fremdragne

Tilfælde, er Spørgsmaal om af Sognekommunens Kasse
at yde direkte Understøttelser til trængende, er det —afset

fra Bestemmelserne i Lov om Alderdomsunderstøttelse til

værdige trængende uden for Fattigvæsenet af 9. April 1891
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Fattiglovgivningens Regler, der komme til Anvendelse,21.
og det er paa Grundlag af disse, at det maa bedømmes,

baade hvor vidt Sogneraadene overhovedet kunne anses for

berettigede til at tilstaa saadanne Understøttelser, og hvilke
Virkninger deres Ydelse har over for Modtageren.

Hvad den førstnævnte Side af Sagen angaar, er det

utvivlsomt, at den gældende Fattiglov saavel bemyndiger
som forpligter Kommunalbestyrelserne til en videregaaende

Understøttelse end den tidligere Lovgivning, og det følger af
Forholdets Natur, at den trængendes Forsørgelseskommune

i saa Henseende er noget friere stillet end hans Opholds¬
kommune, der for den væsentligste Del yder Understøttelsen

sor førstnævnte Kommunes Regning.
Med Hensyn til Spørgsmaalet om Understøttelsens

Virkninger over for den understøttede, maa det bemærkes

at der i Fattiglovens § 44 og i dens VI Kapitel er givet
bestemte Regler for, i hvilke Tilfælde en Understøttelse, der
ellers vilde have Karakter af Fattighjælp, ikke skal betragtes
som saadan i Forhold til den understøttede, medens i andre

Tilfælde enhver Understøttelse, der er ydet i Medsør af

Fattiglovgivningen, drager de almindelige Følger af Mod¬

tagelse af Fattighjælp efter sig. Ved Siden heraf er der

med Hensyn til Eftergivelse af Fattighjælp i Lovens § 35,
2. Stykke, bestemt, at Eftergivelse kun kan finde Sted, naar
vedkommende ikke har modtaget Fattighjælp i Løbet af det

sidste Aar, og Fattigbestyrelserne ere derved afskaarne fra

— saaledes som tidligere — samtidig med eller umiddelbart
efter Fattighjælpens Ydelse at ophæve Virkningerne af samme
ved at eftergive den.
Anvendes disse almindelige Synspunkter paa den fore¬

liggende Sag, skønnes det ikke rettere end, at det vel ikke
kan anses for udelukket, at en Sognekommune — og da

navnlig Forjørgelseskommunen — yder Bidrag til et Barns
Aubringelse paa Kysthospitalet, om det end maa erkendes,
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at en saadan Foraustaltning som Regel ligger uden for
Fattigforsørgelsens Øjemed, men at Sogneraadet da paa
den anden Side savner Hjemmel til at bestemme, at denne

Understøttelse, der ikke falder ind under de ovennævnte

Undtagelsestilfælde og særlig ikke under Bestemmelsen i

Lovens § 61, i Forhold til den understøttede ikke skal be¬

tragtes som Fattighjælp.

21. Juni.
Nr. 106.

Bekendtgørelse om Afsluttelsen af en Over¬
enskomst om Postforbindelsen mellem Danmark og

Sverrig. (Indenrigsministeriet.)
Hans Majestæt Kongen af Danmark og Hans Maje¬

stæt Kongen af Sverrig og Norge have, efter at de Beslut¬
ninger, som ere fattede paa den i indeværende Aar afholdte
internationale Postkongres i Wien, have nødvendiggjort en

Revision af den i Stockholm den 24. December 1885 af¬
sluttede Overenskomst om Postforbindelsen mellem Danmark

og Sverrig, allernaadigst behaget at afslutte en ny Over¬
enskomst vedrørende Postforbindelsen mellem Rigerne og i
dette Øjemed til deres befuldmægtigede Ombud udnævnt:
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

hvilke, efter at have udvekslet deres i god og behørig Form
befundne Fuldmagter, ere komne overens om følgende Be¬
stemmelser:

Ved de internationale Postkonventioners og Overens¬

komsters Anvendelse paa Postudvekslingen mellem Danmark

og Sverrig skal der gælde følgende særlige Bestemmelser:

I. Postbefordringen.
Artikel 1.

Hver af de tvende Postbestyrelser har at besørge og be¬

koste Befordringen af den Post, som afsendes fra dens Om¬
raade til det andet Rige. Efter nærmere Overenskomst
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mellem de tvende Postbestyrelser skal det imidlertid kunne21.

vedtages, at de med den ommeldte Befordring forbundne
Omkostninger helt eller delvis skulle bæres af dem i Fælles¬
skab saaledes, at hvert Land udreder Halvdelen af vedkom¬
mende Beløb.

Befordringen mellem Posternes Landingssted og ved¬

kommende Postkontor besørges og bekostes af dette.

II. Mellemrigske Brevpostforsendelser.
Artikel 2.

Porto for Breve og Brevkort m. m.

Portoen for Breve, som sendes mellem Danmark og
Sverrig, udgør:

hvis Brevets Vægt ikke overstiger 15 Gram.... 10 Øre,

hvis Vægten overstiger 15 Gram, men ikke 125
Gram

20

—

hvis Vægten overstiger 125 Gram, med ikke 250
Gram

—

30

For ufrigjorte Breve erlægges dobbelt Porto.

Tungere Breve takseres i deres Helhed overensstem¬
mende med Verdenspostkonventionen.

Skulde i Sverrig Vilkaarene for den indenrigske Brev¬
befordring blive forandrede i den Retning, at Antallet af

Vægtsatser formindskes, eller disses Grændser udvides, skulle
Postbestyrelserne kunne vedtage, at tilsvarende Ændringer

sinde Sted i de ved denne Artikel fastsatte Vægtsatser; dog
ville Postbestyrelsernes eventuelle, Beslutninger i denne
Henseende være at indstille til de respektive Negeringers
Approbation.
Portoen for et Brevkort udgør 5 Øre. For Brev¬

kort med forndbetalt Svar udgør Portoen det dobbelte.
Minimumsportoen for Forretningspapirer udgør 10 Øre.
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Artikel 3.

21. Juni.

Breve med angiven Værdi m. m.
For Breve med angiven Værdi, som sendes mellem

Danmark og Sverrig, erlægges, foruden Vægtporto efter
Artikel 2 og sædvanligt Rekommandationsgebyr for For¬
sendelser til Udlandet, en Assuranceafgift af 8 Øre for

hvert Beløb af 250 Kroner eller Del deraf.

Assuranceafgiften deles lige mellem begge Lande.
I Værdibreve saavel som i rekommanderede Breve kan

der ogsaa sendes Møntstykker efter Afsendelseslandets inden¬
rigske Bestemmelser.
Artikel 4.

Postanvisninger.
Portoen for

Postanvisninger mellem de to Lande

udgør:

for Beløb af højst 25 Kroner 15 Øre,
over 25 men ikke over 100 Kroner . 30 —
——

— 100—

200

—

—

300

200 — .. 45 —
300 — .. 60 —

360

75—

Postanvisningsportoen deles lige mellem begge Lande.
Artikel 5.

Postopkrævning paa Brevpostforsendelser.

I Postforbindelsen mellem de danske og svenske Post¬
huse,som Postbestyrelserne bestemme, kunne nedennævnte

Forsendelsesarter belastes med Postopkrævning til Beløb af
høist 360 Kroner:

a) forud frigjorte, almindelige Breve, Brevkort og Kors¬
baandsforsendelser (Tryksager, Vareprøver og Forret¬

ningspapirer),

b) rekommanderede Breve, Brevkort og Korsbaandsfor¬
sendelser samt

c) Breve med angiven Værdi.
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Postopkrævninger paa almindelige Brevpostforsendelser 21. Juni¬
skulle ogsaa behandles efter Reglerne i Art. 7 i Verdens¬

postkonventionen. Inkassationsafgiften udgør 10 Øre.
Artikel 6.

Abonnerede Tidender og Tidsskrifter.

1. Tidender og Tidsskrifter, som udgives i det ene

Rige, skulle leveres Abonnenter i det andet Rige for den
samme Betaling, som erlægges af Postabonnenter i Ud¬

givelseslandet; for danske Tidender og Tidsskrifter gælder i
saa Henseende Abonnementsprisen for Eksemplarer, der

passere mere end eet regnskabsførende Posthus; dog maa
Portoen i intet Tilfælde udgøre mindre end 20 Øre pr.
Abonnementstermin.

Portoen deles lige mellem begge Lande.

2. Abonnement paa danske, svenske og norske Tidender
og Tidsskrifter, tegnet gennem Postvæsenet i eet af de tre
Lande, kan for den løbende Abonnementstermin eller en

Del af denne overflyttes fra et Sted til et andet i de tre

Riger, mod at der for hver Begæring om saadan Over¬

flytning fornd erlægges et Gebyr af 1 Krone, hvorimod

der ikke opkræves særlig Porto for Tidendens eller Tids¬
skriftets videre Forsendelse. Gebyret tilfalder udelt det Post¬
væsen, som har opkrævet det.

Bemeldte Overflytning kan ogsaa foregaa efter Art. XI

2 i Ekspeditionsreglementet til den internationale Overens¬
komst om Postabonnement paa Aviser.

III. Mellemrigske Pakkepostforsendelser.
Artikel 7.

Vægtgrænsen forzPakker m. m.
1. Foruden saadanne Pakker, paa hvilke den inter¬

nationale Konvention om Udveksling af Postpakker kommer
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til Anvendelse, kan der mellem Danmark og Sverrig ogsaa

sendes tungere Pakker indtil et Maksimum, som bestemmes
af Postbestyrelserne. Ogsaa paa disse tungere Pakker an¬
vendes Bestemmelserne i nævnte Konvention, for saa vidt
ikke anderledes udtrykkelig bestemmes.

2. Som Adressebreve for Pakker kunne benyttes al¬

mindelige, lukkede Breve, som imidlertid ikke maa indeholde
Penge eller andre Værdisager og ikke veje over 15 Gram.
Artikel 8.

Pakkepostporto.

1. Portoen for mellemrigske Pakkepostforsendelser fast¬
sættes saaledes:

for Pakker hvis Vægt ikke overstiger 1½ Kilogram, 30

Øre pr. 1 Kilogram eller Del deraf;
—

af Vægt over 11s Kilogram, men ikke over
3 Kilogram, 1 Krone 20 Øre pr. Pakke;
af større Vægt 1 Krone 20 Øre for de første

3 Kilogram og derefter 30 Øre for hvert
overskydende 1 Kilogram eller Del deraf.
Hvis den svenske Porto for indenrigske Pakker ned¬

sættes, eller hvis Sverrig overtager almindelig Befordring

af internationale Postpakker indtil 5 Kilograms Vægt, kunne
de to Postbestyrelser vedtage de Forandringer i den mellem¬

rigske Pakkepostporto, som kunne foranlediges derved, saavel
som de derved nødvendiggjorte Ændringer i efterfølgende
Bestemmelser; dog ville Postbestyrelsernes eventuelle Beslut¬

ninger i denne Henseende være at indstille til de respektive

Regeringers Approbation.
2.Portoen

deles saaledes, at Sverrig oppebærer:

for Pakker, hvis Vægt ikke overstiger 1½ Kilogram, 22
Øre pr. ⅓ Kilogram eller Del deraf;

hvis Vægt overstiger 1½ Kilogram, men ikke
3 Kilogram, 88 Øre pr. Pakke;
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for Pakker af større Vægt, 88 Øre for de første 3 Kilo= 21. Juni.

gram og derefter 22 Øre for hvert over¬

skydende 1 Kilogram eller Del deraf;

og at Danmark oppebærer:
for Pakker, hvis Vægt ikke overstiger ⅓ Kilogram, 8 Øre

pr. 1 Kilogram eller Del deraf;

hvis Vægt overstiger 11, men ikke 3 Kilo¬
gram, 32 Øre pr. Pakke;
af større Vægt, 32 Øre for de første 3 Kilo¬

gram og derefter 8 Øre for hvert overskydende
1 Kilogram eller Del deraf,
3. Pakker uden angiven Værdi kunne ogsaa sendes

ufrigjorte; delvis Frankering er derimod ikke tilladt.

For ufrigjorte Pakker lægges til den foran under 1
angivne Porto et Beløb af 10 Øre pr. Pakke, hvilket deles
lige mellem begge Lande.
4. Er Bærdi angiven, erlægges ved Afsendelsen for¬

uden den ovennævnte Bægtporto samme Assuranceafgift

som for Breve med angiven Værdi.
Denne Afgift deles lige mellem begge Lande.

5. For Forsendelser af Guld i Barrer eller Mønt

erlægges, for saa vidt Afsenderen ikke foretrækker Portoens

og Assuranceafgiftens Beregning efter foranstaaende Regler
(se under 1 og 4), en Porto alene efter Vægt, indbefat¬

tende baade Befordrings= og Assuranceafgift, hvilken Porto

for Forsendelser, hvis Vægt ikke overstiger 5 Kilogram,
skal udgøre 1 Krone for hvert ⅓ Kilogram eller Del deraf

og for tungere Forsendelser 10 Kroner for de første 5 Kilo¬
gram og 50 Øre for hvert overskydende 1 Kilogram eller
Del deraf.

Denne Afgift deles lige mellem begge Lande.
6. Postbestyrelserne bemyndiges til at træffe Over¬

enskomst om Minimums= og Maksimumsvægten for de

Guldforsendelser, som takseres efter den under 5 fastsatte

1892.
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21. Juni. Regel, samt om til og fra hvilke Steder og ad hvilke Veje

saadanne Forsendelser skulle kunne befordres.

7. For volnminøse Pakker oppebæres en Tillægs¬
porto: for Pakker af Bægt over 11, men ikke over 3 Kilo¬

gram af 40 pCt. og for alle andre Pakker af 50 pCt. af
Vægtportoen.
Denne Tillægsporto deles mellem vedkommende Lande

i det ovenfor under 2 angivne Forhold.
Artikel 9.

Postopkrævning paa Pakker.
Frankerede Pakker fra eller til de danske og svenske
Posthuse, som Postbestyrelserne bestemme, kunne belastes

med Postopkrævning til Beløb af højst 360 Kroner.

Postopkrævningsbebyret udgør:
for Beløb af højst 25 Kr. 15 Øre,
over 25 — men ikke over 100 Kr.. 30 —

200 — 45 —

— 100 —
— 200 —

—

300 —

—

—

300 — 60 —

360 — 75 —

Dette Gebyr deles lige mellem begge Lande.
Hvis Postbestyrelserne komme overens om, sor saa vidt
angaar Pakker, at ordne Postopkrævningen paa samme

Maade som ved Brevpostforsendelser med Opkrævning, bort¬
falder dette Gebyr.

IV. Transiterende Postforsendelser.
Artikel 10.
Enkelttransit.

For Breve med angiven Værdi, der stykkevis befordres

i Transit gennem Danmark fra Sverrig til Norge eller

mellem to svenske Posthuse eller gennem Sverige fra Dan¬
mark til Norge eller mellem to danske Posthuse, skal der
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som Assuranceafgift til det transitydende Land erlægges en 21. Juni.

Trediedel af den i Artikel 3 fastsatte Assuranceafgift.
For de i Transit over Danmark befordrede, hos det

danske Postvæsen bestilte, fremmede Tidender og Tidsskrifter,
bliver den mellemrigske Postafgift at erlægge med 20 pCt.
af, hvad Tidenden eller Tidsskriftet koster det danske Post¬

væsen, for saa vidt Tidenden eller Tidsskriftet udkommer

hyppigere end een Gang ugentlig, og ellers med 10 pCt.
Denne Afgift deles lige mellem begge Lande.
Efter samme Regel erlægges og fordeles Postafgiften

for de i Transit over Sverrig befordrede, hos det svenske

Postvæsen bestilte, fremmede Tidender og Tidsskrifter.
Artikel 11.
Lukket Transit over Danmark.

For Breve med angiven Værdi, som befordres over

Danmark mellem to svenske Postanstalter, skal som Assu¬
ranceafgift erlægges en Trediedel af den i Artikel 3 fast¬
satte Assuranceafgift, beregnet efter Summen af samtlige

paa de til en Post henhørende Forsendelser angivne Værdi¬
beløb.

Af de Brevpostforsendelser, som over Danmark maatte
blive ndvekslede i lukket Post mellem svenske Posthuse ind¬
byrdes eller mellem svenske og norske Posthuse, beregnes
ikke nogen Transitafgift.
Artikel 12.

Lukket Transit over Sverrig.
For Breve med angiven Bærdi, som befordres over
Sverrig mellem 2 danske Posthuse eller fra Danmark til

Norge, skal som Assuranceafgift erlægges en Trediedel af
den i Artikel 3 fastsatte Assuranceafgift, beregnet efter Sum¬
men af samtlige paa de til en Post henhørende Forsendelser
angivne Værdibeløb.
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For Tidender og Tidsskrifter, der, uden at være be¬

stilte gennem det svenske Postvæsen, befordres fra Danmark
til Norge i lukket Sæk over det svenske Postomraade, til¬

svares der det svenske Postvæsen en aarlig Transitgodtgørelse,
lig det Beløb, der er betalt for Transit af saadanne For¬
sendelser for Aaret 1891.

Af de Brevpostforsendelser, som over Sverrig maatte
blive udvekslede i lukket Post mellem danske Posthuse ind¬

byrdes, beregnes ikke nogen Transitafgift.
Artikel 13.

Transit af Pakkepost.

1. For Pakker uden angiven Værdi, som befordres

stykkevis i Transit gennem Sverrig fra Danmark til

Norge, udgør den det svenske Postvæsen tilkommende
Transitafgift:
for Pakker,hvis Vægt ikke overstiger 1½ Kilogram, 10

Øre pr. ⅓ Kilogram eller Del deraf;
af Vægt over 11s, men ikke over 3 Kilo¬

gram, 36 Øre pr. Pakke;

af over 3 Kilograms Vægt, 36 Øre for de
første 3 Kilogram og derefter 10 Øre for

hvert overskydende 1 Kilogram eller Del
deraf.

For voluminøse Pakker forøges den ovenfor fastsatte

Transitgodtgørelse for Pakker af Vægt over 11, men ikke
over 3 Kilogram, med 40 pCt., og for alle andre Pakker
med 50 pCt.

Sker Transitbefordringen af Pakker i lukket Post, skal
Transitafgiften udgøre 10 Øre pr. ⅓ Kilogram af For¬
sendelsernes samlede Vægt.

2. Er Værdi angiven, tilkommer der det svenske Post¬

væsen foruden forannævnte Transitafgift endvidere en As¬
suranceafgift af 22½ Øre pr. 250 Kr. eller Del deraf,
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hvilken Afgift for lukkede Posters Vedkommende beregnesk
21. Juni.

efter Summen af samtlige paa de til en Post henhørende
Forsendelser angivne Værdibeløb.

3. For Pakker, der udveksles mellem Bornholm og

det øvrige Danmark i lukket Transit gennem Sverrig, ud¬

gør den svenske Transitafgift 10 Øre pr. 1 Kilogram af

Forsendelsernes sammenlagte Vægt. Er der angivet Værdi
for Pakkepostforsendelserne, skal desuden erlægges en Assu¬
ranceafgist af 22½ Øre pr. 250 Kr. eller Del deraf, be¬

regnet efter Summen af samtlige paa de til en Post hen¬
hørende Forsendelser angivne Værdibeløb.
4. For Guldforsendelser, der udveksles over Sverrig
mellem Danmark og Norge, og som takseres efter samme

Regler som de i Artikel 8 under 5 fastsatte, tilkommer der

det svenske Postvæsen i Transitgodtgørelse en Trediedel af
den erlagte Porto.

5. For alle Pakker, der for øvrigt transitere Dan¬
mark eller Sverrig, og paa hvilke Bestemmelserne i den
internationale Overenskomst om Udveksling af Postpakker

ikke komme til Anvendelse, tilkommer der det transitydende

Land i Transit og Assuranceafgift et Beløb svarende til

dets Indenrigsporto, saafremt der ikke kan opnaas billigere

Vilkaar gennem særlige Overenskomster mellem Transit¬
landet og andet Land. Hvis Befordringen finder Sted i
lukket Sæk, beregnes denne Afgift efter Forsendelsernes
samlede Vægt og Værdi.

6. For saa vidt det svenske Postvæsen maatte komme

overens med det tyske Postvæsen om Befordring af Guld¬
forsendelser paa lignende Vilkaar som de, der for Tiden ere

vedtagne mellem de tre skandinaviske Riger, skulle de i det
foregaaende for denne Slags Forsendelser fastsatte Transit¬

vilkaar ogsaa komme til Anvendelse for disses Befordring
gennem Danmark, naar de udveksles direkte mellem det

svenske og tyske Postvæsen.
Fjortende Hæfte.

27
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V. Forskellige Bestemmelser.
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Artikel 14.

Brevkasseforsendelser.

Postforsendelser, som forefindes i en fra det ene Land
til det andet ankommen Brevkasse uden fornd at have været

postbehandlede, skulle af Modtagelsesposthuset forsynes med

et særligt Stempel, der udviser Afgangslandet og, saafremt
det ikke strider mod nogen anden Bestemmelse (Verdens¬
postkonventionens Art. 11, 3), takseres som afsendte fra
dette. Til Frigørelse af saadanne Forsendelser gælde begge

Landes Frigørelsesmidler.
Artikel 15.

Afregning.

En Generalafregning over begge Landes gensidige Til¬

godehavender opstilles fjerdingaarlig af det danske Postvæsen,
dog saaledes, at Fordringer i Anledning af den Transit¬

befordring, for hvilken Godtgørelsen beregnes efter de i
Verdenspostkonventionen foreskrevne statistiske Opgørelser, kun

optages i een af hvert Aars Generalafregninger.
Fremkommende Saldo betales kontant.
Artikel 16.

Garanti.

1. Den Omstændighed, at Tabet af et rekommanderet

Brev og Tabet eller Beskadigelsen af et Brev med angiven
Værdi eller af en Pakke hidrører fra uafvendelige Natur¬

begivenheder og deslige (vis major), være sig til Lands
eller til Søs, fritager ikke vedkommende Postvæsen for Er¬

statningsansvar, for saa vidt angaar mellemrigske For¬
sendelser.

2. Erstatningen for en bortkommen eller beskadiget,

mellemrigsk Pakke uden angiven Værdi sastsættes til Tabets
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eller Beskadigelsens virkelige Beløb; dog kan Erstatningen 21. Juni.

for en Pakke, hvis Vægt ikke overstiger 6 Kilogram, ikke
blive højere end 12 Kr. og for tungere Pakker ikke udredes
med et større Beløb end 1 Kr. pr. 1 Kilogram eller Del

deraf. For bortkomne Pakker erstattes derhos den erlagte
Vægtporto.

3. Erstatningen for transiterede Pakker fastsættes, hvor

Bestemmelserne i Konventionen angaaende Udveksling af

Postpakker ikke komme til Anvendelse, i Overensstemmelse
med Lovgivningen i det Rige, som det paahviler at yde
Erstatningen.

4. Saafremt Tabet eller Beskadigelsen indtræder paa
et tredje Postvæsens Omraade, ere, hvad Ansvar angaar,

de af dette konventionsmæssig overtagne Forpligtelser af¬
gørende.

5. Postbestyrelserne træffe Overenskomst om Reglerne
for Erstatningen for Guldforsendelser, der alene takseres
efter Vægt.
Artikel 17.

Ekspeditionsreglement.

De tvende Postbestyrelser bemyndiges til ved et særligt

Ekspeditionsreglement at vedtage de yderligere Bestemmelser,
som til denne Overenskomsts Gennemførelse og Postudveks¬

lingens Fremme maatte findes fornødne.
Artikel 18.

I de Tilfælde, for hvilke der ikke er givet nogen Be¬
stemmelse i det foranstaaende eller i nysnævnte Ekspeditions¬

reglement, bliver denne at søge i de internationale Post¬

konventioner og Overenskomster med de til samme hørende
Ekspeditionsreglementer
Artikel 19.

Denne Overenskomst træder i Kraft den 1. Juli 1892;

samtidig ophæves de hidtil gældende Bestemmelser.
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Overenskomsten gælder sor ubestemt Tid og kan fra

21. Juni.

hver af de kontraherende Parters Side opsiges med et Aars

foregaaende Varsel.
Artikel 20.

Denne Overenskomst skal ratificeres og Ratifikationerne
udveksles i Stockholm saa snart som muligt.

Stockholm, den 27. November 1891.

Hvilket, efter at Ratifikationerne under 2. April d. A.
ere blevne udvekslede i Stockholm, herved bringes til al¬
mindelig Kundskab.

21. Juni.

Nr. 107.

Bekendtgørelse om Afsluttelsen af en Overens¬
komst om Postforbindelsen mellem Danmark og

Norge. (Indenrigsministeriet.)
Hans Majestæt Kongen af Danmark og Hans Majestæt

Kongen af Sverrig og Norge have, efter at de Beslut¬
ninger, som ere fattede paa den i indeværende Aar i Wien

afholdte internationale Postkongres, have nødvendiggjort en
Revision af den i Stockholm den 24. December 1885 af¬

sluttede Overenskomst om Postforbindelsen mellem Danmark
og Norge, allernaadigst behaget at afslutte en ny Overens¬

komst vedrørende Postforbindelsen mellem Rigerne og i dette
Øjemed til deres befuldmægtigede Ombud udnævnt:
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

hvilke, efter at have udvekslet deres i god og behørig Form
besundne Fuldmagter, ere komne overens om følgende Be¬
stemmelser:

Ved de internationale Postkonventioners og Qver¬
enskomsters Anvendelse paa Postudvekslingen mellem Dan¬

mark og Norge skal der gælde følgende særlige Be¬
stemmelser:
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I. Postbefordringen.

1892.
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Artikel 1.

Postudvekslingen skal indtil videre foregaa:
a)i Transit over Sverrig;

b)ved Hjælp af et eller flere Dampskibe, som ved den

norske Postbestyrelses Foranstaltning maatte holdes i

regelmæssig Fart mellem begge Riger;
c)ved Hjælp af private Skibe, der maatte fare mellem

begge Riger.

Hver af de tvende Postbestyrelser har at besørge og

bekoste Befordringen af den Post, som afsendes fra dens

Omraade til det andet Rige. Dog afholder det norske
Postvæsen alene Udgiften ved den under Litr. b nævnte

Fart imod af det danske Postvæsen at erholde en aarlig

Godtgørelse, svarende til, hvad svensk Transitporto vilde
have udgjort for de ad saadan Linie fra Danmark forsendte

Brevpostsager, beregnet efter de virkelig befordrede For¬
sendelsers effektive Vægt, heri dog ikke medregnet danske

Tidender og Tidsskrifter i Postabonnement til Norge. Post¬

bestyrelserne kunne træffe Overenskomst om Ansættelse af
denne Godtgørelse til et fast aarligt Beløb. De Damp¬

skibe, som den norske Postbestyrelse maatte benytte til den

heromhandlede Postbefordring, skulle nyde samme Begun¬

stigelse med Hensyn til Erlæggelse af Afgifter i danske
Havne, som der tilstaas indenlandske Postdampskibe.

II. Mellemrigske Brevforsendelser.
Artikel 2.

Porto for Breve og Brevkort m. m.

Portoen for Breve, som sendes mellem Danmark og
Norge udgør:

naar Brevets Vægt ikke overstiger 15 Gram .. 10 Øre,
27*
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naar Vægten overstiger 15 Gram, men ikke
125

Gram

20

Øre,

naar Vægten overstiger 125 Gram, men ikke
250

Gram

30

—

For ufrigjorte Breve erlægges dobbelt Porto.

Tungere Breve takseres i deres Helhed overensstem¬
mende med Verdenspostkonventionen.
Skulde i Norge Antallet af Vægtsatser for den inden¬

rigske Brevbefordring blive indskrænket til et mindre Antal
end 3, eller de nu fastsatte Grænser for de enkelte Vægt¬
satser blive mere udvidede end efter nærværende Overens¬

komst, skulle Postbestyrelserne kunne vedtage, at tilsvarende

Ændringer finde Sted i de ved denne Artikel fastsatte
Vægtsatser.

Portoen for Brevkort udgør 5 Øre. For Brevkort
med

forudbetalt Svar udgør Portoen det dobbelte.

Minimumsportoen for Forretningspapirer udgør 10 Øre.
Artikel 3.

Breve med angiven Værdi m. m.
For Breve med angiven Værdi, som sendes mellem

Danmark og Norge erlægges, foruden Vægtporto efter

Artikel 2 og sædvanligt Rekommandationsgebyr for For¬
sendelser til Udlandet, en Assuranceafgift af 8 Øre for
hvert Beløb af 250 Kroner eller Del deraf. Af Assurance¬

afgiften tilfalder ved Befordring over Sverrig en Trediedel
det danske Postvæsen og en Trediedel det norske Postvæsen,

medens, Restbeløbet udgør den svenske Assurancegodt¬

gørelse; ved direkte Befordring efter Artikel 1 Litr. b
tilfalder en Trediedel det danske og to Trediedele det norske
Postvæsen.

I Værdibreve saavel som i rekommanderede Breve
kan der ogsaa sendes Møntstykker efter Afsendelseslandets

indenrigske Bestemmelser.
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Artikel 4.

1892.

21. Juni

Posstanvisninger.
Portoen for Postanvisninger mellem de to Lande
udgør:

for Beløb af højst 25 Kroner 15

Øre,

over 25, men ikke over 100 Kroner.. 30—
—
—
200
— 100,
* * 45—
300

— 200,

300,

360

* *

* *

60 —
75—

Postanvisningsportoen deles lige mellem begge Lande.
Artikel 5.

Postopkrævning paa Brevpostforsendelser.

i

I Postforbindelsen mellem de danske og norske Post¬
som Postbestyrelserne bestemme, kunne nedennævnte

huse,

Forsendelsesarter belastes med Postopkrævning til Beløb af
høist 360 Kroner:
2)

fornd frigjorte, almindelige Breve, Brevkort og Kors¬
baandsforsendelser (Tryksager, Vareprøver og Forret¬

ningspapirer)
b) rekommanderede Breve, Brevkort og Korsbaandsfor¬
sendelser samt
c) Breve med angiven Værdi.

Postopkrævninger paa almindelige Brevpostforsendelser
skulle ogsaa behandles efter Artikel 7 i Verdenspostkonven¬
tionen. Inkassationsafgiften udgør 10 Øre.
Artikel 6.

Abonnerede Tidender og Tidsskrifter.
2

1. Tidender-og Tidsskrifter, som udgives i det ene

Rige, skulle leveres Abonnenter i det andet Rige for den
samme Betaling, som erlægges af Postabonnenter i Ud¬

givelseslandet; for danske Tidender og Tidsskrifter gælder i

1892.

21. Juni.
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saa Henseende Abonnementsprisen for Eksemplarer, der
passere mere end eet regnskabsførende Posthus; dog maa

Portoen i intet Tilfælde udgøre mindre end 20 Øre pr.
Abonnementstermin.

Portoen deles lige mellem begge Lande.

2. Abonnementet paa danske, norske og svenske Ti¬
dender og Tidsskrifter, tegnet gennem Postvæsenet i et af
de tre Lande, kan for den løbende Abonnementstermin eller

en Del af denne overflyttes fra et Sted til et andet i de

tre Riger, mod at der for hver Begæring om saadan Over¬
flytning forud erlægges et Gebyr af 1 Krone, hvorimod

der ikke opkræves særlig Porto for Tidendens eller Tids¬
skriftets videre Forsendelse. Gebyret tilfalder udelt det
Postvæsen, som har opkrævet det.
Bemeldte Overflytning kan ogsaa finde Sted efter Art.
XI 2 i Ekspeditionsreglementet til den internationale Over¬
enskomst om Postabonnement paa Aviser.

III. Mellemrigske Pakkepostforsendelser.
Artikel 7.

Vægtgrænsen for Pakker m. m.

1. Foruden saadanne Pakker, paa hvilke den inter¬
nationale Konvention om Udveksling af Postpakker kommer

til Anvendelse, kan der mellem Danmark og Norge ogsaa
sendes tungere Pakker indtil et Maksimum, som bestemmes

af Postbestyrelserne. Ogsaa paa disse tungere Pakker an¬
vendes Bestemmelserne i nævnte Konvention, for saa vidt
ikke anderledes udtrykkelig bestemmes

2. Som Adressebreve for Pakker kunne benyttes
almindelige, lukkede Breve, som imidlertid ikke maa inde¬

holde Penge eller andre Værdisager og ikke veje over 15
Gram.

3. Pakker udveksles ved direkte Karter.

B. om Postforbindelsen med Norge.
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Artikel 8.
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Pakkepostporto.
1.

Portoen for mellemrigske Pakkepostforsendelser fast¬

sættessaaledes:

a) For Pakker, hvis Vægt overstiger 1½ Kilogram,

men ikke 5 Kilogram, for saa vidt Befordringen paa
Forlangende sker med de under Artikel 1 Litr. b

omhandlede Dampskibe, 90 Øre pr. Pakke.
b) I alle andre Tilfælde:

for Pakker, hvis Vægt ikke overstiger 11 Kilogram,
30 Øre pr. U Kilogram eller Del deraf;
for Pakker af Vægt over 11 Kilogram, men ikke

over 3 Kilogram, 1 Kr. 20 Øre pr. Pakke;
for Pakker af større Vægt 1 Kr. 20 Øre for de første
3 Kilogram og derefter 30 Øre for hvert over¬

skydende 1 Kilogram eller Del deraf.

Hvis den svenske Porto for indenrigske Pakker ned¬
sættes, eller hvis Sverrig overtager almindelig Befordring

af internationale Postpakker indtil 5 Kilograms Vægt, kunne
de to Postbestyrelser vedtage de Forandringer i den mellem¬

rigske Pakkepostporto, som kunne foranlediges derved, saavel
som de derved nødvendiggjorte Ændringer i efterfølgende
Bestemmelser.
2. Portoen deles saaledes:
a)Ved Befordringen i Enkelttransit over Sverrig oppe¬
bæres:

for Pakker, hvis Vægt ikke overstiger 11 Kilogram,
af Danmark 8 Øre, af Sverrig 10 Øre, af

Norge 12 Øre pr. ⅓ Kilogram eller Del deraf;
for Pakker, hvis Vægt overstiger 11, men ikke 3

Kilogram, af Danmark 42 Øre, af Sverrig 36
Øre, af Norge 42 Øre pr. Pakke;

1892.
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for Pakker af større Vægt tillægges til sidstnævnte

21. Juni.

Beløb henholdsvis 8, 10 og 12 Øre for hvert
yderligere halve Kilogram eller Del deraf.
b)

Ved Befordring i lukket Transit over Sverrig til¬
falder der Afsendelseslandet, som har at betale

Transitgodtgørelsen, foruden den det efter oven¬

staaende tilkommende Portoandel, ogsaa den Andel,
der ovenfor er anført som tilfaldende Sverrig.
c)

Ved den direkte Befordring oppebæres:

for Pakker, hvis Vægt ikke overstiger 1 Kilogram,

af Danmark 8 Øre, af Norge 22 Øre pr. 1
Kilogram eller Del deraf;
æg

forPakker, hvis Vægt overstiger 11 Kilogram, men

ikke 5 Kilogram, af Danmark 36 Øre, af Norge
54 Øre pr. Pakke;

for Pakker af større Vægt end 5 Kilogram, af Dan¬
mark 80 Øre og af Norge 160 Øre for de første

5 Kilogram med Tillæg af henholdsvis 8 og 22
Øre for hvert halve Kilogram eller Del deraf udover

5 Kilogram.
3.

Pakker uden angiven Værdi kunne ogsaa sendes

ufrigjorte; delvis Frankering er derimod ikke tilladt.
For ufrigjorte Pakker lægges til den foran under 1

angivne Porto et Beløb af 10 Øre pr. Pakke, hvilket deles

lige mellem begge Lande.
4. Er Værdi angiven, erlægges ved Afsendelsen for¬
uden den ovennævnte Vægtporto samme Assuranceafgift

som for Breve med angiven Værdi.

Assuranceafgiften for Værdipakker deles paa samme
Maade som Assuranceafgiften for Værdibreve.
5. For Forsendelser af Guld i Barrer eller Mønt

erlægges, for saa vidt Afsenderen ikke foretrækker Portoens

og Assuranceafgiftens Beregning efter foranstaaende Regler
(se under 1 og 4), en Porto alene efter Vægt, indbefattende
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baade Befordrings= og Assuranceafgift, hvilken Porto for 21. Juni.

Forsendelser, hvis Vægt ikke overstiger 5 Kilogram, skal
udgøre 1 Krome for hvert ⅓ Kilogram eller Del deraf og
for tungere Forsendelser 10 Kroner for de første 5 Kilo¬

gram og 50 Øre for hvert overskydende 1 Kilogram eller
Del deraf

Af denne Porto tilfalder ved Befordring over Sverrig

en Trediedel det danske og en Trediedel det norske Post¬
væsen, medens Restbeløbet ndgør den svenske Transitgodt¬

gørelse; ved direkte Befordring efter Artikel 1, Litr. h til¬
falder en Trediedel det danske og to Trediedele det norske
Postvæsen.

6. Postbestyrelserne bemyndiges til at træffe Overens¬
komst om Minimums= og Maksimumsvægten for de Guld¬

forsendelser, som takseres efter den under 5 fastsatte Regel,

samt om, til og fra hvilke Steder og ad hvilke Veje saa¬
danne Forsendelser skulle kuune befordres.

7. For voluminøse Pakker oppebæres en Tillægs¬
porto: for Pakker af Vægt over 1I men ikke over 3

Kilogram af 40 pCt. og for alle andre Pakker af 50 pCt.
af Vægtportoen.

Denne Tillægsporto deles mellem vedkommende Lande

i det ovenfor under 2 angivne Forhold.
Artikel 9.

Postopkrævning paa Pakker.
Frankerede Pakker fra eller til de danske og norske Post¬

hufe, som Postbestyrelserne bestemme, kunne belastes med
Postopkrævning til Beløb af højst 360 Kroner.
Postopkrævningsgebyret udgør:

for Beløb af høijst 25 Kr. 15 Øre,
——

over 25 — men ikke over 100 Kr... 30 —

200 — 45

— 100—

300 — 60

200 — —

— 300 —

—
—

360 — 75
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Dette Gebyr deles lige mellem begge Lande.

Hvis Postbestyrelserne komme overens om, for saa vidt

angaar Pakker, at ordne Postopkrævninggg paa samme
Maade som ved Brevpostforsendelser med Opkrævning, bort¬
falder dette Gebyr.

IV. Transiterende Brevforsendelser.
Artikel 10.

Transit over Danmark af Brevpost.

For de i Transit over Danmark befordrede, hos det
danske Postvæsen bestilte fremmede Tidender og Tidsskrifter
bliver den mellemrigske Postafgift at erlægge med 20 pCt.

af, hvad Tidenden eller Tidsskriftet koster det danske Post¬
væsen, for saa vidt Tidenden eller Tidsskriftet udkommer

hyppipere end een Gang ugentlig, og ellers med 10 pCt.
Denne Afgift deles lige mellem begge Lande
Af de Brevforsendelser, som over Danmark maatte blive

udvekslede i lukket Post mellem norske og svenske Posthuse,

beregnes ikke nogen Transitafgift. Det samme gælder om
Brevpost, der maatte blive udvekslet i lukket Post over

Norge mellem danske og svenske Posthuse.
Artikel 11.

Transit over Danmark af Pakkepost.
1. Portoen for de mellem de tvende Riger stykkevis

udvekslede Pakker, som ere bestemte til eller udgaaede fra

et tredie Rige, bestemmes i Almindelighed, hvor Reglerne
i den internationale Konvention om Udveksling af Post¬

pakker ikke komme til Anvendelse, ved at sammenlægge den

Porto, der ifølge de mellem Danmark og vedkommende
fremmede Rige bestaaende Overenskomster er at erlægge for

Strækningen mellem dansk=svensk Grænse og det udenrigske

Afsendelses= eller Bestemmelsessted, med den i Norge
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gældende Pakkepostporto for Befordringen paa norsk Om¬21. Juni.
raade og med den svenske Transitporto eller den Søporto,
som træder i dennes Sted.

2. Kommer den norske Postbestyrelse overens med en

fremmed Postbestyrelse om direkte Udveksling af Pakker i
Transit gennem Danmark, erlægges til Danmark i de Til¬
fælde, hvori nævnte Konventions Bestemmelser om Transit¬

godtgørelse ikke ere anvendelige, et Beløb, svarende til den
danske Indenrigsporto, beregnet efter Forsendelsernes samlede

Vægt og Værdi.

V. Forskellige Bestemmelser.
Artikel 12.

Brevkasseforsendelser.

Postforsendelser, som forefindes i en fra det ene Land

til det andet ankommen Brevkasse uden forud at have
været postbehandlede, skulle af Modtagelsesposthuset forsynes

med et særligt Stempel, der udviser Afgangslandet og, saa¬
fremt det ikke strider mod nogen anden Bestemmelse

(Verdenspostkonventionens Art. 11, 3), takseres som afsendte
fra dette. Til Frigørelse af saadanne Forsendelser gælde
begge Landes Frigørelsesmidler.
Artikel 13.

Afregning.

En Generalafregning over begge Landes gensidige Til¬
godehavender opstillesfjerdingaarlig af det danske Post¬

væsen, dog saaledes, at Fordringer i Anledning af den

Transitbefordring, for hvilken Godtgørelsen beregnes efter
de i Verdenspostkonventionen foreskrevne statistiske Opgørelser,
kun optages i een af hvert Aars Generalafregninger.
Fremkommende Saldo betales kontant.
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Artikel 14.

21. Juni.

Garanti.

1. Den Omstændighed, at Tabet af et rekommanderet
Brev og Tabet eller Beskadigelsen af et Brev med angiven
Værdi eller af en Pakke hidrører fra uafvendelige Natur¬

begivenheder og deslige (vis major), være sig til Lands
eller til Søs, fritager ikke vedkommende Postvæsen for Er¬

statningsansvar, for saa vidt angaar mellemrigske For¬
sendelser.

2. Erstatningen for en bortkommen eller beskadiget

mellemrigsk Pakke uden angiven Værdi fastsættes til Tabets

eller Beskadigelsens virkelige Beløb; dog kan Erstatningen
for en Pakke, hvis Vægt ikke overstiger 6 Kilogram, ikke

blive højere end 12 Kroner og for tungere Pakker ikke
udredes med et større Beløb end 1 Krone pr. 1 Kilogram
eller Del deraf. For de Pakker, der takseres efter Reglen

i Art. 8, Stykke 1, Litr. a, kan der dog, for saa vidt

Pakken vejer mellem 3 og 5 Kilogram, gives en Erstatning
af indtil 18 Kr. For bortkomne Pakker erstattes derhos
den erlagte Vægtporto.

3. Erstatningen for transiterende Pakker fastsættes,

hvor Bestemmelserne i Konventionen angaaende Udveksling
af Postpakker ikke komme til Anvendelse, i Overensstemmelse

med Lovgivningen i det Rige, som det paahviler at yde
Erstatningen.

4. Saafremt Tabet eller Beskadigelsen indtræder paa
et tredie Postvæsens Omraade, ere, hvad Ansvar angaar,

de af dette konventionsmæssig overtagne Forpligtelser af¬
gørende.

5. Postbestyrelserne træffe Overenskomst om Reglerne

for Erstatningen for Guldforsendelser, der alene takseres
efter Vægt.
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Artikel 15.
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Ekspeditionsceglement.

De tvende Postbestyrelser bemyndiges til ved et særligt
Ekspeditionsreglement at vedtage de yderligere Bestemmelser,

som til denne Overenskomsts Gennemførelse og Postudveks¬

lingens Fremme maatte findes fornødne.
Artikel 16.

I de Tilfælde, for hvilke der ikke er givet nogen Be¬

stemmelse i det foranstaaende eller i nysnævnte Ekspeditions¬

reglement, bliver denne at søge i de internationale Post¬
konventioner og Overenskomster med dertil hørende Eks¬

peditionsreglementer.
Artikel 17.

Denne Overenskomst træder i Kraft den 1. Juli 1892;
samtidig ophæves de hidtil gældende Bestemmelser.

Overenskomsten gælder for ubestemt Tid og kan fra
hver af de kontraherende Parters Side opsiges med et

Aars foregaaende Varsel.
Artikel 18.

Denne Overenskomst skal ratificeres og Ratifikationerne
ndveksles i Stockholm saa snart som muligt.
Stockholm, den 27de November 1891.

Hvilket, efter at Ratifikationerne under 18. Juni d. A.
ere blevne udvekslede i Stockholm, herved bringes til al¬
mindelig Kundskab.

Bekendtgørelse om den i Bryssel den 2. Juli 21. Juni.

1890 afsluttede General=Akt angaaende Foranstalt= Nr. 108.
ninger imod Handelen med afrikanske Slaver og til
Fremme af Civilisationen i visse Dele af Afrika

1892.

646 General=Akt ang. Slavehandelen i Afrika.

24. Juni. m. m., med vedføjet Deklaration af samme Dag.
(Udenrigsministeriet.)
Under 28. Marts 1891 har det behaget Hans Majestæt
Kongen allernaadigst at ratificere den mellem Danmark og
forskellige andre Stater *) den 2. Juli 1890 i Bryssel afsluttede
General=Akt med vedføjet Deklaration af samme Dag, hvilke
tvende Aktstykker ere saalydende:
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Kapitel I.

Lande, hvor Slavehandelen forekommer. — For¬
anstaltninger der blive at træffe dersteds.

Artikel 1. Magterne erklære, at de virksomste Midler
til Bekæmpelse af Slavehandelen i det Indre af Afrika ere
følgende:
1)

Fremskridende, Organisering af Forvaltningen,

Retsplejen, Religions= og Militærvæsenet i de afrikanske
Territorier, der ere stillede under civiliserede Nationers

Suverænitet eller Protektorat;

2) Gradvis Oprettelse, i det Indre, ved de Magter,
under hvilke Territorierne staa, af stærkt besatte Stationer

saaledes at deres beskyttende eller repressive Virksomhed

kan gøre sig kraftigt gældende i de ved Menneskejagterne

hærgede Territorier;
3) Anlæggelse af Veje og navnlig af Jernbaner, der
kunne forbinde de fremskudte Stationer med Kysten og give
en let Adgang til de indre Vande og det øvre Løb af
Floder og Strømme, hvor Strømforhold eller Vandfald

maatte hindre Sejladsen, i det Øjemed at sætte økonomiske

*)Tyskland, Østerrig, Belgien, Spanien, Kongo=Staten,
de Forenede Stater i Nordamerika, Frankrig, Stor¬
brittannien og Irland, Italien, Nederlandene, Persien,

Portugal, Rusland, Sverrig og Norge, Tyrkiet.
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og hurtigere Transportmidler i Stedet for det nuværende,21.
der bestaar i, at Mennesker benyttes som Bærere;

4) Indførelse af Dampbaade paa de seilbare indre

Vande og paa Søerne, med Understøttelse af befæstede Poster
anlagte paa Bredderne.

5) Oprettelse af Telegrafledninger til Sikring af
Posternes og Stationernes Forbindelse med Kysten og For¬
valtningscentrerne;
6)

Organisering af Ekspeditioner og bevægelige Ko¬

lonner til Vedligeholdelse af Stationernes Forbindelser ind¬

byrdes og med Kysten til Støtte af den repressive Virk¬
somhed og Betryggelse af Færdselsvejens Sikkerhed;
7)

i
Indskrænkning af Indførslen af Vaaben,

det

mindste fuldkomnere Vaaben, og af Ammunition, paa de af

Slavehandelen hjemsøgte Territoriers hele Omraade.
Artikel 2. Stationerne saa vel som de af enhver Magt

i sine Vande organiserede indre Krydstogter, og de Poster,
der tjene disse til Udgangspunkter, skulle, uafhængigt af

deres Hovedopgave, som er at forhindre Fangst af Slaver
og at spærre Slavehandelens Veje, have den subsidiære
Opgave:

1) at tjene som Støttepunkt og i fornødent Tilfælde

som Tilflugtssted for den indfødte Befolkning, der er stillet
under den Stats Suverænitet eller Protektorat, under

hvilken Stationen hører, saa vel som for den uafhængige

Befolkning og midlertidigt for alle andre i Tilfælde af
overhængende Fare; at sætte Befolkningen af den første

Kategori i Stand til at medvirke til sit eget Forsvar; at
bringe de indre Krige mellem Stammerne til at aftage ved
Anvendelse af Voldgift; at indvie dem i Agerdyrkningens

og Haandværkets Sysler for saaledes at forøge deres Vel¬
være, hæve dem til Civilisation og hidføre Udryddelsen af

barbariske Skikke som Menneskeæderi og Menneskeofringer;
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2) at yde Handelsforetagender Hjælp og Beskyttelse,

21. Juni.

at vaage over deres Lovlighed særligt for at kontrollere de

med de indfødte afsluttede Tjenestekontrakter, og at forberede

Grundlæggelsen af permanente Kulturcentrer og Handels¬
etablissementer;

3) at beskytte, uden Forskel i Henseende til Tros¬
bekendelsen, de Missioner, der ere eller ville blive op¬
rettede;

4)at drage Omsorg for Sundhedsvæsenet og yde

Gæstfrihed og Hjælp til opdagelsesrejsende og alle dem, der
i Afrika medvirke til at undertrykke Slavehandelen.

Artikel 3. Idet de bekræfte og nærmere bestemme

deres tidligere Erklæringer, forpligte de Magter, der udøve
Suverænitet eller Protektorat i Afrika, sig til, hver i sine
respektive Besiddelser og under sin egen Ledelse, at bestræbe

sig for en gradvis Undertrykkelse af Slavehandelen, saa
meget som Omstændighederne ville tillade, enten ved de
foran angivne Midler eller ved ethvert andet Middel, der
maatte forckomme dem passende. Saa ofte de maatte

finde det muligt, ville de støtte de Magter, der i et rent
menneskekærligt Øjemed maatte udføre en tilsvarende Mis¬
sion i Afrika.

Artikel 4. De Magter, der udøve Suverænitetsrettig¬
heder eller Protektorat i Afrika, kunne imidlertid overdrage

de ifølge Artikel 3 overtagne Forpligtelser helt eller delvis
til Selskaber, der er forsynede med Privilegier. De vedblive
E.

ikte destomindre at være direkte ansvarlige for de ved nær¬

værende General=Akt paatagne Forpligtelser og garantere
disses Opfyldelse.
Magterne love at modtage, hjælpe og beskytte de na¬
tionale Foreninger og private Personer, der i deres Be¬

siddelser maatte medvirke til Slavehandelens Undertrykkelse,

dog under Forbehold af Magternes forudgaaende Be¬

myndigelse, der til enhver Tid skal kunne tilbagekaldes, og
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af deres Ledelse og Kontrol, samt med Udelukkelse af enhver 21. Juni.
Udøvelse af Suverænitetsrettigheder.

Artikel 5. De kontraherende Magter forpligte sig til,
medmindre der allerede er truffet saadan Foranstaltning ved

Love, der stemme med Aanden i nærværende Artikel, at

give eller for deres respektive lovgivende Forsamlinger fore¬
slaa, senest inden Udløbet af et Aar efter nærværende

General=Akts Underskrift, en Lov, der dels gør de Bestem¬

melser i deres Straffelovgivning, som angaa grove Angreb

paa Personer, anvendelige paa Ledere og Medhjælpere ved
Menneskejagter, paa Ophavsmænd til mandlige voksnes og
Børns Lemlæstelse, samt paa alle Individer, der deltage i

Fangst af Slaver ved Vold,
*

—dels

gør de Bestem¬

melser, der angaa Angreb paa den personlige Frihed, an¬
vendelige paa dem, der konvoyere, transportere og handle
med Slaver.

Medophavsmænd og Medhjælpere af de forskellige
ovenfor specificerede Klasser af Personer, der indfange og

handle med Slaver, skulle anses med Straffe, der staai
Forhold til dem, som Ophavsmændene ifalde.

De skyldige, som maatte have unddraget sig Myndig¬
hedernes Jurisdiktion i det Land, hvor Forbrydelserne ere

begaaede, skulle, enten paa Grundlag af Meddelelse af For¬

hørsakterne fra de Myndigheder, der have konstateret Over¬
trædelserne, eller paa Grundlag af ethvert andet Bevis for

Skyld, anholdes ved Foranstaltning af den Magt, paa hvis
Territorium de opdages, og uden anden Formalitet holdes

til Raadighed for de Domstole, der have Beføjelse til at
dømme dem.

Magterne ville snarest muligt meddele hverandre de
bestaaende eller til Udførelse af nærværende Artikel udstedte
Love eller Dekreter.

Artikel 6. Slaver, der ere blevne satte i Frihed som

Følge af Anholdelsen eller Adsplittelsen af en Konvoj i det
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Indre af Fastlandet, skulle, hvis Omstændighederne tillade

det, sendes tilbage til deres Hjemland; hvis ikke, skal den

stedlige Øvrighed saa meget som muligt hjælpe dem til
Subsistensmidler og, hvis de ønske det, til at nedsætte sig
paa Stedet.

Artikel 7. Enhver bortrømt Slave, som paa Fast¬

landet anholder om de undertegnende Magters Beskyttelse,

skal erholde den og modtages i de af dem officielt oprettede
Lejre og Stationer eller om Bord paa de Staten tilhørende

Skibe, der besejle Søerne og Floderne. Private Stationer

og Fartøjer skulle ikke uden Statens foregaaende Samtykke
kunne udøve Afylret.

Artikel 8. Da Erfaringen hos alle de Nationer, der

have Forbindelser med Afrika, har godtgjort Skydevaabnenes
fordærvelige og fremherskende Rolle ved Slavehandels¬
Operationer og i Krige mellem de indfødte Stammer ind¬

byrdes, og da denne Erfaring har givet haandgribeligt

Bevis for, at Bevarelsen af den afrikanske Befolkning, hvis
Tilværelse Magterne have den udtrykkelige Villie at sikre,

er i Bund og Grund umulig, saa længe der ikke træffes
Foranstaltninger til Indskrænkning af Handelen med Skyde¬
vaaben og Ammunition, saa bestemme Magterne, for saa
vidt deres Grænsers nuværende Tilstand tillader det, at

Indførsel af Skydevaaben og særligt af riflede og fuld¬
komnere Vaaben, saavel som af Krudt, Kugler og Patroner,
undtagen i de i følgende Artikel anførte Tilfælde og under

de der opstillede Betingelser, skal være forbudt i de Terri¬

torier, der ligge mellem den 20de nordlige Parallelkreds og
den 22de sydlige Parallelkreds, og som grænse mod Vest

til det atlantiske Ocean, mod Øst til det indiske Ocean og
de tilhørende Vande, deri indbefattet de ved Kystlandet lig¬

gende Øer indtil 100 Sømile fra Kysten.
Artikel 9. Naar der maatte være Grund til at tilstede

Indførelse af Skydevaaben og dertil hørende Ammunition
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i de af de undertegnede Magters Besiddelfer, der udøve 21. Juni.

Suverænitets= eller Protektorats=Rettigheder i Afrika, skal
saadan Indførsel, med mindre ganske tilsvarende eller

strengere Regler allerede ere bragte til Anvendelse dersteds,

reguleres paa følgende Maade, i det i Artikel 8 fastsatte
Bælte

Alle indførte Skydevaaben skulle paa Importørernes
Bekostning og for deres Risiko deponeres i et offentligt

Oplag, der er stillet under Kontrol af Statens Admini¬

stration. Ingen Udførsel af importerede Skydevaaben eller
Ammunition skal kunne finde Sted fra Oplagene uden

Administrationens foregaaende Tilladelse. Denne Tilladelse
skal, naar undtages de nedenfor anførte Tilfælde, nægtes

for Udførsel af alle Præcisionsvaaben, saasom riflede,
Magasin= eller Baglade=Geværer, hele eller i enkelte

Dele, dertil hørende Patroner, Fænghætter eller anden Am¬
munition.

I Søhavnene kunne de respektive Regeringer, under
Betingelser, der give de nødvendige Garantier, ogsaa tilstede

private Oplag, dog kun for almindeligt Krudt og Flinte¬
laas=Bøsser, og med Udelukkelse af suldkomnere Vaaben og
deres Ammunition.

Uafhængigt af de af Regeringerne direkte trufne For¬

anstaltninger i Henseende til Bevæbningen af den offentlige
Magt og til Ordningen af Forsvaret, skal der kunne til¬

stedes Undtagelser i særskilte Tilfælde, for saa vidt angaar
Personer, der byde tilstrækkelig Garanti for, at det Vaaben
og den Ammunition, der udleveres til dem, ikke ville blive

givne, afstaaede eller solgte til Trediemand, og sor saa
vidt angaar rejsende, der ere forsynede med en Er¬

klæring fra deres Regering til Bevis for, at Vaabnet og
Ammunitionen ere udelukkende bestemte til deres personlige
Forsvar.
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I de i foranstaaende Paragraf omhandlede Tilfælde

skal ethvert Vaaben indregistreres og mærkes af den Myn¬
dighed, der leder Kontrollen, og denne Myndighed skal ud¬

levere til de betræffende Personer Tegn, der berettige til at
bære Vaaben; heri angives Ihændehaverens Navn og det

Stempel, hvormed Vaabnet er mærket. Disse Tegn, som
kunne kaldes tilbage i Tilfælde af konstateret Misbrug, ud¬

stedes kun for sem Aar, men kunne fornyes.
Den ovenfor givne Regel om Indlæggelse i Oplag
skal ligeledes anvendes paa Krudt.
Ikkun Flintelaas=Bøsser, der ikke ere riflede, og al¬

mindeligt, saakaldet Slavehandels=Krudt, skal kunne udtages
af Oplagene for at stilles til Salg. Hver Gang denne
Slags Vaaben og Ammunition, bestemte til Salg, udtages,
fastsætte de stedlige Myndigheder de Distrikter, i hvilke disse

Vaaben og denne Ammunition maa sælges. De af Slave¬
handelen hjemsøgte Distrikter skulle altid være udelukkede.
De Personer, der faa Tilladelse til at udtage Vaaben eller

Krudt af Oplagene, skulle forpligte sig til hvert Halvaar
at aflevere til Administrationen detaillerede Lister med An¬

givelse af, hvorhen det allerede solgte af de nævnte Skyde¬
vaaben og Krudt er sendt, samt hvor meget der er tilbage i
Lageret.

Artikel 10. Regeringerne ville tage alle de Forholds¬
regler, som de maatte anse for nødvendige for at sikre den

muligst fuldstændige Udførelse af Bestemmelserne om Ind¬

førsel, Salg og Transport af Skydevaaben og Amunition,
saavel som for at hindre, dels at disse Genstande indføres

og udføres over deres Landgrænser, dels at de føres til de

af Slavehandelen hærjede Distrikter.

Tilladelse til Gennemførsel, uden for Grænserne af det

iArtikel 8 angivne Bælte, skal ikke kunne nægtes, naar
Nødvendigheden kræver, at Vaaben og Ammunition føres
gennem et Territorium, der tilhører en af de undertegnende
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eller tiltrædende Magter, der er i Besiddelse af Kysten, til21. Juni.
Territorier i det Indre, som ere stillede under en anden af

de undertegnende eller tiltrædende Magters Suverænitet
eller Protektorat, medmindre denne sidste Magt over sit

eget Territorium har direkte Adgang til Havet. Hvis denne

Adgang maatte være fuldstændig afbrudt, vil Tilladelsen
til Gennemførsel heller ikke kunne nægtes. Enhver Be¬
gæring om Gennemførsel skal være ledsaget af en Erklæring,
hidrørende fra den Magts Regering, der har Besiddelser i

det Indre, og hvori attesteres, at de nævnte Vaaben og
Ammunition ikke ere bestemte til Salg, men til Brug for
denne Magts Øvrigheder eller for den til Missionær= eller

Handelsstationernes Beskyttelse nødvendige militære Styrke

eller for visse i Erklæringen navngivne Personer. Den
Magt, der besidder Kystterritoriet, forbeholder sig imidlertid

Ret til undtagelsesvis og foreløbigt at standse Gennemførslen

af Præcisionsvaaben og Ammunition gennem sit Terri¬
torium, hvis der, som Følge af Uroligheder i det Indre

eller andre alvorligere Farer, maatte være Grund til at

frygte for, at Forsendelsen af Vaaben og Ammunition kunde
udsætte dens egen Sikkerhed for Fare.
Artikel 11. Magterne ville meddele hverandre Op¬

lysninger vedrørende Handelen med Skydevaaben og Am¬
munition, de udfærdigede Tilladelser saavel som de repres¬

sive Forholdsregler, der ere blevne bragte til Anvendelse i
deres respektive Territorier.

Artikel 12. Magterne forpligte sig til at træffe eller
foreslaa deres respektive lovgivende Forsamlinger de nød¬

vendige Forholdsregler for, at Overtræderne af de i Ar¬
tiklerne 8 og 9 fastsatte Forbud saavel som deres med¬

skyldige overalt kunne blive straffede — foruden med for¬

budne Vaabens og Ammunitions Beslaglæggelse og Kon¬
fiskation, enten med Bøder eller med Fængsel eller med
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begge disse Straffe i Forening, i Forhold til Overtrædelsens
Betydelighed og hvert enkelt Tilfældes Vigtighed.

Artikel 13. De undertegnende Magter, som have Be¬
siddelser i Afrika, der berøre det i Artikel 8 betegnede

Bælte, forpligte sig til at træffe de nødvendige Foranstalt¬
i
ninger for at hindre, at Skydevaaben og Ammunition,

hvert Fald fuldkomnere Vaaben og Patroner, blive indførte
over deres Landgrænser til det nævnte Bælte.
Artikel 14. Den i Artiklerne 8til 13 inklusive fast¬

satte Ordning skal forblive i Kraft i 12 Aar. I Tilfælde
af, at ingen af de kontraherende Parter 12 Maaneder
inden Udløbet af dette Tidsrum har notificeret sin Hensigt

at sætte Ordningen ud af Kraft eller forlange den under¬
kastet en Revision, skal den vedblive at være forbindende

i to Aar, og saaledes fremdeles, fra 2 Aar til 2 Aar.

Kapitel II.
Karavaneveje og Slavetransporter til Lands.
Artikel 15. Ved Siden af deres undertrykkende eller

beskyttende Virksomhed paa Slavehaudelens Arnesteder skulle
de Stationer, Ekspeditioner og Poster, hvis Oprettelse er
fastsat i Artikel 2, og alle andre Stationer, der i Henhold

til Artikel 4 ere oprettede eller anerkendte af Regeringerne
i deres respektive Besiddelser, tillige have til Opgave, saa

vidt Omstændighederne tillade det, og efterhaanden som
deres administrative Organisation skrider frem, at holde Øje

med de Veje, der paa deres Territorium følges af Slave¬
handlerne, dersteds at anholde fremrykkende Slavetransporter

eller forfølge dem overalt, hvor deres Virksomhed lovligt
kan udøves.

Artikel 16. I de Distrikter af Kystlandet, om hvilke
det er bekendt, at de tjene som sædvanlige Gennemgangs¬
steder eller som Endestationer for de fra det Indre kom¬

mende Slavetransporter, saavel som paa Krydsnings¬
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punkterne for de vigtigste Karavaneveje gennem det Bælte, 21. Juni.

der grænser til en Kyststrækning, som allerede er underlagt

en af Magternes Suverænitet eller Protektorat, skal der ved
de Myndigheder, som Territorierne høre under, oprettes
Poster under de Betingelser og med de Forbehold, der om¬

handles i Artikel 3, i det Øjemed at opsnappe Slavetrans¬

porterne og sætte Slaverne i Frihed.
Artikel 17. Et strængt Tilsyn skal organiseres af de
stedlige Myndigheder i Havnene og de Egne, der grænse op
til Kysten, i det Øjemed at hindre, at Slaver, der ere

hidførte fra det Indre, stilles til Salg og indskibes, saavel
som at Bander af Menneskejægere og Slavehandlere danne

sig og afgaa til det Indre.
De Karavaner, der ankomme til Kysten eller i dens

Nærhed, saavel som de, der i det Indre naa til et Sted,

der er besat af den territoriale Magts Øvrigheder, skulle,
saa snart de ankomme, underkastes en i det enkelte gaaende

Kontrol med Hensyn til deres Sammensætning. Ethvert
Individ, der maatte erkendes at være bleven fanget eller

bortført med Magt eller lemlæstet, enten i Fødelandet eller

under Vejs, skal sættes i Frihed.

Artikel 18. I enhver af de kontraherende Parters
Besiddelser skal Administrationen være forpligtet til at be¬

skytte de Slaver, der ere blevne satte i Frihed, hjemsende
dem, hvis det er muligt, forskaffe dem Midler til Livets

Ophold og i Særdeleshed førge for, at forladte Børn op¬
drages og anbringes.
Artikel 19. De i Artikel 5 fastsatte Straffebestem¬

melser skulle gøres anvendelige paa alle forbryderiske
Handlinger, der ere begaaede under de Operationer, der

have Transport af og Handel med Slaver til Lands til
Genstand, uden Hensyn til, paa hvilket Tidspunkt disse
Handlinger konstateres.
Fjortende Hæfte.

28
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Enhver, der har paadraget sig en Straf for en i nær¬

værende Generalakt omtalt Overtrædelse, skal stille Borgen,
forinden det kan tillades ham at foretage en Handels¬

operation i de Lande, hvor Slavehandel finder Sted.

Kapitel III.

Undertrykkelse af Slavehandelen til Søs.
§ 1. Almindelige Bestemmelser.

Artikel 20. De undertegnende Magter anerkende, at
der er Grund til, efter fælles Overenskomst at træffe Be¬
stemmelser med det Øjemed, paa en mere virksom Maade
at sikre Slavehandelens Undertrykkelse i det Havbælte, hvori
den endnu eksisterer.

Artikel 21. Dette Bælte strækker sig mellem, paa den
ene Side det indiske Oceans Kyster (deri indbefattet den

persiske Havbugts og det røde Havs Kyster) fra Beludchistan

til Tangalane=(Quilimane=) Pynten, og, paa den anden
Side, en vedtagen Linie, der først følger Tangalanes Meri¬
dian indtil det Punkt, hvor den møder den 26. Grad sydlig

Bredde, dernæst følger denne Parallelkreds, og derpaa gaar

østen om Øen Madagascar i en Afstand af 20 Mile paa
den østlige og nordlige Kyst, indtil den skærer Kap Ambres
Meridian. Fra dette Punkt ere Bæltets Grænser bestemte

ved en Linie, der er dragen paa skraa over til Beludchistans
Kyst og paa Havet i en Afstand af 20 Mile passerer Kap
Raz=el=Had.
Artikel 22. De af Magterne, der have undertegnet

nærværende General=Akt, og mellem hvilke der bestaar

særlige Overenskomster om Undertrykkelse af Slavehandelen,
ere blevne enige om, at de Bestemmelser i disse Overens¬

komster, der angaa gensidig Ret til Visitation, Undersøgelse

og Opbringelse af Skibe paa Havet, skulle indskrænkes til
det ovennævnte Bælte.
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Artikel 23. De nævnte Magter ere ligeledes enige om 21.
at indskrænke den omhandlede Ret til Skibe, hvis Drægtig¬
hed er under 500 Tons.

Denne Bestemmelse skal revideres, saa snart Erfaringen

maatte have godtgjort Nødvendigheden deraf.
Artikel 24. Alle de øvrige Bestemmelser i de mellem

de nævnte Magter afsluttede Overenskomster om Slave¬
handelens Undertrykkelse forblive i Kraft, for saa vidt de
ikke ere forandrede ved nærværende General=Akt.
Artikel 25. De undertegnende Magter forpligte sig til

at tage virksomme Forholdsregler for at forebygge ulovlig
Benyttelse af deres Flag og hindre Transport af Slaver

paa Skibe, der ere berettigede til at føre deres Flag.
Artikel 26. De undertegnende Magter forpligte sig til

at tage alle nødvendige Forholdsregler for at gennemføre

en hurtig Udveksling af saadanne Oplysninger, der kunne

føre til Opdagelsen af de Personer, der give sig af med
Slavehandel.
Artikel 27. Der skal oprettes mindst eet internationalt

Bureau, som skal have sit Sæde i Zanzibar. De høje

kontraherende Parter forpligte sig til at tilstille dette alle
de i Artikel 41 nærmere betegnede Dokumenter, saavel som

de Oplysninger af enhver Art, der kunne bidrage til Slave¬
handelens Undertrykkelse.

Artikel 28. Enhver Slave, der har søgt Tilflugt om

Bord paa et Krigsskib under en af de undertegnende Magters
Flag, skal dermed straks have erhvervet sin fuldstændige

Frihed, dog uden at denne Frigivelse kan unddrage ham fra
den kompetente Jurisdiktion, ifald han har begaaet en For¬

brydelse ifølge almindelig Ret.

Artikel 29. Enhver Slave, der mod sin Villie holdes

tilbage om Bord paa et af de indfødtes Skibe, skal være
berettiget til at forlange sin Frihed.
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Hans Frigivelse skal kunne tilkendes ham af enhver

Agent for en af de undertegnende Magter, hvem nær¬
værende General=Akt meddeler Ret til at kontrollere Per¬

sonernes Status om Bord paa de nævnte Skibe, dog uden

at denne Frigivelse kan unddrage ham fra den kompetente
Jurisdiktion, ifald han har begaaet en Forbrydelse ifølge

almindelig Ret.

§ 2. Reglement angaaende Brugen af Flaget og
Krydsernes Tilsyn.

1. Regler om Indrømmelse af Ret for de indfødtes
Skibe til at føre Flag, om Folkelisten og

Neger=Passagerlisten.

Artikel 30. De undertegnende Magter forpligte sig

til at udøve et strængt Tilsyn med de indfødtes Skibe, der
have faaet Ret til at føre deres Flag i det i Artikel 21

angivne Bælte, og med de af disse Skibe udførte Handels¬
operationer.

Artikel 31. Betegnelsen „indfødtes Skib“ skal an¬
vendes paa Skibe, der opfylde en af nedenstaaende to Be¬
tingelser:

1) I det ydre være byggede og tiltaklede som indfødtes
Skibe;

2) have en Besætning, hvor Føreren og største Delen

af Matroserne høre hjemme i et af de til det indiske

Ocean, det røde Hav eller den persiske Havbugt
grænsende Lande.

Artikel 32. Fremtidig skal Tilladelse til at føre en
af de nævnte Magters Flag kun gives dem af de ind¬

fødtes Skibe, der opfylde paa een Gang følgende Be¬
tingelser:
1) Rederne eller Ejerne skulle være Undersaatter eller

Protegéer af den Magt, hvis Flag de anholde om at føre.
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2) De skulle være pligtige at bevise, at de besidde

fast Ejendom i den Myndigheds Distrikt, til hvilken deres

Andragende er rettet, eller ogsaa stille gyldig Kaution til
Sikkerhed for de Bøder, som de eventuelt kunde paa¬
drage sig.
3)De nævnte Redere eller Ejere, saavel som Skibets

Fører, skulle bevise, at de nyde et godt Omdømme, og

navnlig, at de aldrig have været dømte for en med Slave¬
handel i Forbindelse staaende Handling.
Artikel 33. Den tilstaaede Tilladelse skal fornyes

hvert Aar. Den kan altid suspenderes for en Tid eller
tages helt tilbage af den Magts Øvrighed, hvis Flag
Skibet fører.

Artikel 34. Tilladelsesbeviset skal indeholde de nød¬
vendige Angivelser til Afgørelse af Skibets Identitet. Det
skal være i Førerens Besiddelse. Skibets Navn og en

Angivelse af dets Drægtighed skulle indbrændes og males
med latinske Bogstaver i Bagstavnen; Begyndelsesbogstavet

eller Bogstaverne af den Havn, hvor det hører hjemme,
saavel som det Numer, under hvilket det er indregistreret

i denne Havns Numerrække, skulle trykkes med Sort paa
Sejlene.

Artikel 35. En Folkeliste skal i Afgangshavnen leveres
Skibets Fører af Myndigheden for den Magt, hvis Flag
det fører. Den skal fornyes, hver Gang Skibet udrustes,
og senest efter et Aars Forløb, i Overensstemmelse med
følgende Bestemmelser:

1) Folkelisten skal ved Afgangen viseres af den Øvrig¬
hed, der har udfærdiget den.
2)Ingen Neger maa forhyres som Matros paa et

Skib, uden først at være bleven afhørt af den Magts

Øvrighed, hvis Flag dette Skib fører, eller i Mangel deraf
af den territoriale Øvrighed, for at faa Sikkerhed for, at
han indgaar en frivillig Forpligtelse.
287

Juni.

1892.

21. Juni.

660 General=Akt ang. Slavehandelen i Afrita.

3) Denne Øvrighed skal vaage over, at Antallet af
Matroser eller Skibsdrenge ikke staar i Misforhold til
Skibenes Drægtighed eller Takkelage.
4) Den Øvrighed, der har afhørt Folkene før deres
Afrejse, skal indskrive dem paa Folkelisten, hvor de skulle

staa opførte med et kortfattet Signalement for enhver af
dem ud for vedkommendes Navn.

5) For sikrere at hindre, at en Person sættes i en
andens Sted, skal der desuden kunne gives Matroserne et

Kendingsmærke.

Artikel 36. Naar Føreren af et Skib ønsker at tage
Neger=Passagerer om Bord, skal han afgive en Erklæring

herom til den Magts Øvrighed, hvis Flag Skibet fører,
eller i Mangel heraf til den territoriale Øvrighed. Pas¬
sagererne skulle afhøres, og naar det er godtgjort, at de

indskibe sig frivilligt, skulle de opføres paa en særskilt Liste
med hver enkelts Signalement ud for vedkommendes Navn
og med Angivelse navnlig af Køn og Højde. Negerbørn

kunne kun;tilstedes som Passagerer, for saa vidt som de led¬
sages af deres Forældre eller af Personer, hvis Hæderlighed

er notorisk. Ved Afgangen skal Passagerlisten viseres af
den ovenfor angivne Øvrighed, efter at Navneopraab har

fundet Sted. Er der ingen Passagerer om Bord, skal dette
udtrykkeligt bemærkes i Folkelisten.

Artikel 37. Ved Ankomsten til en Anløbshavn eller

til Bestemmelsesstedets Havn skal Skibets Fører for den

Magts Øvrighed, hvis Flag han fører, eller i Mangel
heraf for den territoriale Øvrighed, forevise Folkelisten og

de tidligere udfærdigede Passagerlister, ifald saadanne findes.

Øvrigheden skal føre Kontrol med de Passagerer, der ere
ankomne til Bestemmelsesstedet eller afbryde Rejsen i en

Anløbshavn, og skal paa Listen indføre Bemærkning om

deres Afgang. Ved Afrejsen skal den samme Øvrighed
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paa ny sætte sit Visum paa Folkelisten og Passagerlisten og 21. Juni.
foretage Navneopraab af Passagererne.

Artikel 38. Paa den afrikanske Kyst og de tilliggende
Øer maa ingen Neger=Passager indskibes om Bord paa et

af de indfødtes Fartøjer udenfor de Steder, hvor en
Øvrighed, der hører under en af de undertegnende Magter,
har sit Sæde.

I hele det i Artikel 21 fastsatte Bæltes Udstrækning
skal ingen Neger=Passager kunne landsættes fra noget af de

indfødtes Fartøjer undtagen paa Steder, hvor en Øvrighed,
der hører under en af de høje kontraherende Parter, har

sit Sæde; heller ikke skal det kunne ske uden at denne
Øvrighed er til Stede ved Udskibningen.

I Tilfælde, hvor tvingende Omstændigheder maatte
have medført Overtrædelse af disse Bestemmelser, skal Sagen

undersøges af den Magts Øvrighed, hvis Flag Skibet fører,

eller i Mangel heraf af den territoriale Øvrighed i den
Havn, som det sigtede Skib anløber.

Artikel 39. Forskrifterne i Artiklerne 35, 36, 37 og
38 ereikke

anvendelige paa Baade, som ikke ere Heldæks¬

baade, for saa vidt deres Besætning ikke overstiger ti Mand

og de opfylde en af følgende to Betingelser:

1) beskæftige sig udelukkende med Fiskeri paa Søterri¬
toriet;

2) benyttes til Kystfart mellem den samme territoriale

Magts forskellige Havne uden at fjerne sig mere end
5 Mil fra Kysten.

Disse forskellige Baade vil der, efter Omstændighederne
af den territoriale eller den konsulære Øvrighed, blive med¬
delt en særlig Bevilling, der fornyes hvert Aar og kan

tilbagekaldes under de i Artikel 40 fastsatte Betingelser; af
denne Bevilling, der bliver at affatte efter den Formular, der er

vedføjet nærværende General=Akt, bliver ligelydende Genpart

tilstillet det internationale Oplysningsbureau.
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Artikel 40. I ethvert Tilfælde, hvor det er lovligt
godtgjort, at Føreren, Rederen eller Ejeren af et Skib, der

har Tilladelse til at føre en af de undertegnende Magters
Flag, eller har faaet den i Artikel 39 omhandlede Be¬

villing, har gjort sig skyldig i Slavehandel eller Forsøg
derpaa, vil denne Tilladelse eller Bevilling umiddelbart

blive taget tilbage. Yderligere skulle alle Overtrædelser af
Forskrifterne i Kapitel III § 2 anses med de Straffe, der

ere foreskrevne i enhver af de kontraherende Magters særlige
Love og Anordninger.

Artikel 41. De undertegnende Magter forpligte sig til

at indlevere til det internationale Oplysningsbureau For¬
mularer til efternævnte Dokumenter:

1) Tilladelse til at føre Flaget.
2) Folkeliste.

3) Liste over Neger=Passagerer.
Disse Dokumenter, hvis Ordlyd kan være forskellig

efter hvert enkelt Lands særlige Reglementer, skulle nød¬

vendigvis indeholde følgende i et europæisk Sprog affattede
Oplysninger:

I. For saa vidt angaar Tilladelsen til at føre Flaget:
2)

Skibets Navn, Drægtighed, Takkelage og vigtigste

Dimensioner.
b)

Indskrivningsnumeret og Hjemstedshavnens Signal¬
bogstav.

c)

Datum for Tilladelsens Udstedelse og den Persons

Embedsstilling, der har udstedt den.

II. For saa vidt angaar Folkelisten:
2)

Nävnet paa Skibet, Føreren og Rederen eller Ejeren.

b) Skibets Drægtighed.
c)

Skibets Indskrivningsnumer og Hjemstedshavn, dets
Bestemmelsessted saavel som de i Artikel 25 nærmere

betegnede Oplysninger.
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III. For saa vidt angaar Neger=Passager=Listen:
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21. Juni

Navnet paa det Skib, der fører dem, og de i Artikel 36

angivne Oplysninger til Passagerernes fuldstændige
Identificering.
De undertegnende Magter ville tage de fornødne For¬

holdsregler for, at de territoriale Øvrigheder eller deres
Konsuler kunne tilstille det nævnte Burean bekræftede Gen¬

parter af enhver Tilladelse til at føre deres Flag, saa
snart en saadan er given, saavel som Meddelelse om den

Tilbagetagelse, som disse Tilladelser maatte have været
Genstand for.

Nærværende Artikels Bestemmelser angaa kun de for

de indfødtes Skibe bestemte Papirer.
2. Om Anholdelse af mistænkelige Skibe.
Artikel 42. Naar Officererne, der føre Befalingen

paa en af de undertegnende Magters Krigsskibe, have
Grund til at tro, at et Skib af mindre end 500 Tons

Drægtighed, som træffes i det foran angivne Bælte, be¬

nyttes til Slavehandel eller gør sig skyldig i uberettiget

Førelse af Flaget, kunne de skride til en Undersøgelse af
Skibspapirerne.

Nærværende Artikel medfører ingen Forandring i den
nuværende Tilstand, for saa vidt angaar Jurisdiktionen paa
Søterritoriet.

Artikel 43. I dette Øjemed kan en af en Søofficer i

Uniform kommanderet Baad efter forudgaaende Prajning
sendes hen til det mistænkte Skib.

Den Officer, der er sendt om Bord paa det anholdte

Skib, skal gaa frem med al mulig Hensynsfuldhed og
Skaansomhed.

Artikel 44. Undersøgelsen af Skibspapirerne skal be¬
staa i en Undersøgelse af følgende Dokumenter:

1892.
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1) For saa vidt angaar de indfødtes Skibe, de i
Artikel 41 omhandlede Papirer;
2) For saa vidt angaar andre Skibe, de Dokumenter,
der ere foreskrevne i de bestaaende Traktater eller Kon¬
ventioner.

Undersøgelsen af Skibspapirerne berettiger ikke til at
lade Besætningen og Passagererne fremstille sig, undtagen i

de i følgende Artikel omhandlede Tilfælde og under de der for¬
udsatte Betingelser.

Artikel 45. Undersøgelse af Skibets Ladning eller
„Visitation“ kan kun finde Sted med Hensyn til Skibe,

som sejle under en af de Magters Flag, der have afsluttet
eller maatte komme til at afslutte de i Artikel 22 omtalte

særlige Konventioner, og i Overensstemmelse med disses

Forskrifter.
Artikel 46. Forinden Officeren forlader det anholdte

Skib, skal han optage en Protokol i de Former og i det
Sprog, der bruges i det Land, som han tilhører.

Denne Protokol skal dateres og underskrives af Of¬

ficeren, og skal godtgøre de faktiske Forhold.
Det anholdte Skibs Fører saavel som Vidnerne skulle

være berettigede til at lade tilføre Protokollen de For¬
klaringer, som de anse for nyttige.

Artikel 47. Den Krigsskibschef, der har anholdt et

Skib under fremmed Flag, skal i ethvert Tilfælde afgive en

Indberetning til sin Regering med Angivelse af de Bevæg¬
grunde, som have ledet hans Handlemaade.
Artikel 48. En sammentrængt Fremstilling af denne

Indberetning, samt en Genpart af Protokollen, som den Of¬

ficer, der blev sendt om Bord paa det anholdte Skib, har
optaget, skulle snarest muligt tilstilles det internationale
Oplysningsburean, som skal meddele dem til den nærmeste
konsulære eller territoriale Øvrighed for den Magt, hvis
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af disse Dokumenter skulle bevares i Bureauets Arkiver.
Artikel 49. Hvis Krydseren som Følge af Udførelsen

af de i de foranstaaende Artikler omhandlede Kontrolforan¬
staltninger, er overbevist om, at en Handling, henhørende

under Slavehandel, er bleven begaaet om Bord under
Overfarten, eller hvis uforkastelige Beviser imod Føreren

eller Rederen hjemle en Anklage for uberettiget Førelse af

Flaget, Bedrageri eller Deltagelse i Slavehandel, skal han
føre det anholdte Skib til den i Bæltet beliggende nærmeste

Havn, hvor der findes en kompetent Øvrighed for den Magt,
hvis Flag har været benyttet.

Euhver af de undertegnende Magter forpligter sig til
at ndpege i Bæltet og at opgive for det internationale Op¬

lysningsbureau de territoriale eller konsulære Øvrigheder
eller særligt delegerede, der skulle være kompetente i de oven¬

for forudsatte Tilfælde.
Det mistænkte Skib kan ligeledes overgives til en

Krydser, der tilhører dets egen Nation, hvis Krydseren
samtykker deri.

3. Om retslig Undersøgelse og Dom over de op¬
bragte Skibe.
Artikel 50. Den i foranstaaende Artikel omtalte

Øvrighed, til hvilken det anholdte Skib er blevet afleveret,
skal skride til en fuldstændig retslig Undersøgelse i Henhold

til sin Nations Love og Reglementer og i Nærværelse af
en Officer fra den fremmede Krydser.
Artikel 51. Ifald det af denne Undersøgelse frem¬

gaar, at uberettiget Førelse af Flaget har fundet Sted, skal
det anholdte Skib forblive til Raadighed for den, der har
opbragt det.
Artikel 52. Ifald det ved Undersøgelsen enten gennem

Nærværelsen om Bord af Slaver, der ere bestemte til at
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ælges, eller ved andre i de særlige Overenskomster omtalte

Handlinger er godtgjort, at der er begaaet Slavehandel,
forbliver Skibet og dets Ladning under Beslag og bevogtes
af den Øvrighed, der har ledet Undersøgelsen.
Føreren og Besætningen skulle stilles for de i Artiklerne

54 og 56 betegnede Domstole. Slaverne skulle sættes i

Frihed, efter at Dom er falden.
I de i denne Artikel omhandlede Tilfælde skal der
træffes Bestemmelse om de frigivne Slaver i Henhold til
de særlige Overenskomster, der ere eller maatte blive af¬

sluttede mellem de undertegnende Magter. I Mangel af
saadanne Overenskomster kunne disse Slaver overgives til

den stedlige Øvrighed for at blive, om muligt, tilbage¬
sendte til deres Hjemland: i modsat Fald skal denne

Øvrighed, saa meget det staar til den, lette dem Adgangen
til at ernære sig og, hvis de ønske det, til at nedsætte sig
paa Stedet.

Artikel 53. Ifald Undersøgelsen godtgør, at Skibet er

blevet ulovligt opbragt, vil der med fuld Ret være Grund

til en Erstatning i Forhold til den Skade, som Skibet har
lidt ved at blive ført ud af sin Kurs.

Størrelsen af denne Erstatning fastsættes af den Øvrig¬
hed, der har ledet Undersøgelsen.

Artikel 54. I Tilfælde af, at Officeren fra det
Skib, der har foretaget Opbringelsen, ikke erklærer sig til¬

freds med de Slutninger, hvortil den i hans Nærværelse
stedfundne retslige Undersøgelse har ført, skal Sagen hen¬
vises til den Nations Domstol, hvis Flag det opbragte
Skib førte.

Der skal alene gøres Undtagelse fra denne Regel i
Tilfælde af, at Tvisten drejer sig om Størrelsen af den i

Artikel 53 fastsatte Erstatning; denne skal da fastsættes
ved Voldgift, saaledes som nærmere angives i følgende
Artikel.
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Artikel 55. Officeren, der har opbragt Skibet, og den 21. Juni.
Øvrighed, der har ledet Undersøgelsen, skulle, enhver af dem
inden otte og fyrretyve Timers Forløb, udmelde en Vold¬

giftsmand, og de to valgte Voldgiftsmænd skulle igen have

fire og tyve Timer til at vælge en Opmand. Voldgifts¬
mændene skulle saa vidt muligt vælges blandt de under¬

tegnende Magters diplomatiske, konsulære eller retslige Em¬

bedsmænd. Indfødte, der staa i de kontraherende Re¬
geringers Sold, ere udtrykkeligt udelukkede. Kendelsen af¬

siges efter Stemmeflerhed. Den skal erkendes for endelig.
Hvis Voldgiftsdomstolen ikke er oprettet inden de an¬

givne Frister, skal der i Henseende til Erstatning saavel som
til Omkostninger med Renter forholdes i Overensstemmelse
med Bestemmelserne i Artikel 58, Paragraf 2.

Artikel 56. Sagerne henvises saa snart som muligt

til den Nations Domstol, hvis Flag de anklagede have ført.

Dog kunne Konsulerne eller enhver anden Øvrighed under
samme Nation som de anklagede bemyndiges af deres Re¬

gering, ved en særlig Udnævnelse i dette Øjemed, til at af¬
sige Domme i Domstolenes Sted.
Artikel 57. Rettergangen og Paadømmelsen ved Over¬

trædelser af Bestemmelserne i Kapitel III. skulle altid af¬
sluttes paa den efter de gældende Love og Reglementer i de
under de undertegnende Magter staaende Territorier hurtigst

mulige Maade.

Artikel 58. Enhver af den nationale Domstol eller de
i Artikel 56 omtalte Øvrigheder afsagt Dom, der erklærer,

at et opbragt Skib ikke har givet sig af med Slavehandel,

skal straks have Virkning saaledes, at der gives Skibet fuld
Frihed til at fortsætte Rejsen.

I dette Tilfælde skal Føreren eller Rederen for det
Skib, der er bleven opbragt uden begrundet Mistanke eller

i øvrigt forulempet, have Ret til at forlange en Skades¬
løsholdelse, og skal Størrelsen heraf fastsættes ved fælles
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Overenskomst mellem de umiddelbart interesserede Regeringer

eller ved Voldgift, og Beløbet betales inden seks Maa¬

neder at regne fra den Dag, da Dommen frikendte det op¬
bragte Skib.
Artikel 59. I Tilfælde af Domfældelse skal det be¬

slaglagte Skib erklæres for god Prise til Fordel for den,

der har opbragt det.
Føreren, Mandskabet og alle andre som skyldige an¬

erkendte Personer skulle straffes i Forhold til de af dem
begaaede Forbrydelsers Betydelighed og i Overensstemmelse
med Artikel 5.

Artikel 60. Bestemmelserne i Artiklerne 50 til 59

gøre ikke noget som helst Indgreb hverken i Kompetencen

eller i Rettergangsmaaden for de specielle Domstole, der ere

eller ville blive oprettede til Paakendelse af de under Slave¬
handel hørende Handlinger.

Artikel 61. De høje kontraherende Parter forpligte
sig til at meddele hverandre gensidigt de Instrukser, som de

til Udførelse af Bestemmelserne i Kapitel III. ville give

Cheferne for deres Krigsskibe, der sejle i Havene inden for
det angivne Bælte.

Kapitel IV.
Lande, hvortil Slaver føres, og hvis Institu¬
tioner tilstede, at Slaver holdes som Tyende.

Artikel 62. De af de kontraherende Magter, hvis
Institutioner tilstede, at der holdes Slaver som Tyende, og

hvis i eller udenfor Afrika beliggende Besiddelser som

Følge heraf, til Trods for Øvrighedernes Aarvaagenhed,

tjene som Bestemmelsessteder for afrikanske Slaver, forpligte

sig til at forbyde Indførsel, Gennemførsel og Udførsel af
disse saavel som Handel med dem. Et Tilsyn saa virksomt
og saa strængt som muligt skal af disse Magter blive
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organiseret paa alle de Steder, hvor afrikanske Slaver ind¬ 21. Juni.

føres, gennemføres eller udføres.
Artikel 63. De Slaver, der i Medfør af foregaaende
Artikel sættes i Frihed, skulle sendes tilbage til deres Hjem¬

land, hvis Omstændighederne tillade det. I hvert Tilfælde

ville de erholde Frigivelsesbreve af de vedkommende Øvrig¬
heder og have Krav paa deres Beskyttelse og Bistand for
at finde et Udkomme.

Artikel 64. Enhver bortrømt Slave, der ankommer til

en af de i Artikel 62 omhandlede Magters Grænse, skal
anses for fri og have Ret til af de kompetente Øvrigheder

at forlange Frigivelsesbrev.
Artikel 65. Ethvert Salg eller Handelsforretning,
som de i Artiklerne 63 og 64 nævnte Slaver under

hvilke som helst Omstændigheder have været Genstand for,
skulle betragtes som ugyldige og som om de ikke havde
fundet Sted.

Artikel 66. De af de indfødtes Skibe, der føre et af
de i Artikel 62 omhandlede Landes Flag, skulle, ifald der

foreligger Tegn paa, at de give sig af med Slavehandel,
ved Foranstaltning af de stedlige Øvrigheder i de Havne,
som de anløbe, underkastes en stræng Undersøgelse af deres

Mandskab og af Passagererne, saavel ved Ankomsten som

ved Afgangen. Er der afrikanske Slaver om Bord, skal
der anlægges Sag mod Skibet og mod alle de Personer,

som der er Grund til at drage til Ansvar. De om Bord

forefundne Slaver skulle erholde Frigivelsesbreve ved For¬
anstaltning af de Øvrigheder, der have foretaget Skibenes
Beslaglæggelse.
Artikel 67. Straffebestemmelser, der staa i Forhold

til de i Artikel 5 nævnte, skulle udstedes imod dem, der

indføre, befordre og handle med afrikanske Slaver, imod

Ophavsmænd til Lemlæstelser af Børn eller voksne af Han¬
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kønnet, og dem, der drive Handel med disse, saavel som
imod Medophavsmændene og Medhjælperne.

Artikel 68. De undertegnende Magter anerkende den

store Betydning, der maa tillægges den af Hans Majestæt
Ottomanernes Kejser den 41 December 1889 (22 Rebi=ul=Akhir

1307) stadfæstede Lov om Forbud mod Handel med Negerslaver,
og ere forvissede om, at et virksomt Tilsyn vil blive or¬
ganiseret af de ottomanske Myndigheder, i Særdeleshed paa
Arabiens Vestkyst og paa de Færdselsveje, der forbinde

denne Kyst med Hans Kejserlige Majestæts øvrige Besiddelser
i Asien.

Artikel 69. Hans Majestæt Shahen af Persien sam¬
tykker i at organisere et virksomt Tilsyn paa Søterritoriet

og paa de Vande ved den persiske Bugts og Omanbugtens
Kyst, der ere stillede under hans Suverænitet, saavel som

paa de indre Færdselsveje, der benyttes til Slavetransport.

Dommerne og andre Myndigheder ville erholde fornøden
Bemyndigelse i denne Henseende.

Artikel 70. Hans Højhed Sultanen af Zanzibar
samtykker i, af yderste Evne at medvirke til Undertrykkelsen
af de Forbrydelser, der begaas af dem, der handle med
afrikanske Slaver til Lands og til Vands. De i dette
Øjemed oprettede Domstole i Sultanatet Zanzibar ville

strængt anvende de i Artikel 5 nævnte Straffebestemmelser.

For bedre at sikre de frigivne Slavers Frihed, saavel ifølge
nærværende General=Akts Bestemmelser som ifølge de om

dette Anliggende af Hans Højhed og hans Forgængere
udstedte Forordninger, skal der oprettes et Frigivelses¬

Bureau i Zanzibar.
Artikel 71. De kontraherende Magters diplomatiske

og konsulære Agenter og deres Søofficerer skulle, under

Jagttagelse af de bestaaende Overenskomsters Bestemmelser,

yde de stedlige Øvrigheder deres Medvirkning for at hjælpe
med at undertrykke Slavehandelen, hvor den endnu findes;
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de skulle være berettigede til at overvære de af dem frem= 21. Juni.
kaldte Retssager om Slavehandel, dog uden at kunne del¬
tage i Raadslagningen.

Artikel 72. I de Øjemed, der ere angivne i Artikel
18, skulle Frigivelses=Bureauer eller Institutioner, der træde

i Stedet derfor, oprettes af Administrationen i de Lande,
hvortil de afrikanske Slaver føres.

Artikel 73. Da de undertegnende Magter have for¬
pligtet sig til at meddele hverandre alle til Slavehandelens

Bekæmpelse nyttige Oplysninger, ville de Regeringer, som
nærværende Kapitels Bestemmelser angaa, med visse Tids¬
mellemrum udveksle med de andre Regeringer statistiske

Opgivelser betræffende anholdte og frigivne Slaver samt de
til Undertrykkelse af Slavehandelen trufne Foranstaltninger

i Lovgivning eller Administration.

Kapitel V.
Institutioner bestemte til at sikre Udførelsen
af nærværende General=Akt.
§ 1. Om det internationale maritime Bureau.

Artikel 74. I Overensstemmelse med Bestemmelserne
i Artikel 27 oprettes i Zanzibar et internationalt Bureau,

i hvilket enhver af de undertegnende Magter kan lade sig
repræsentere ved en delegeret.

Artikel 75. Bureauet er dannet, saa suart 3 Magter
have valgt deres Repræsentant. Det skal udarbejde et
Reglement, der fastsætter Maaden, hvorpaa de det tillagte

Beføjelser skulle udøves. Dette Reglement skal straks fore¬
lægges til Billigelse af dem af de undertegnende Magter,

der maatte have tilkendegivet deres Hensigt at lade sig re¬

præsentere i Bureauet, og disse skulle træffe deres Bestem¬
melse i saa Henseende inden den kortest mulige Frist.
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Artikel 76. Omkostningerne ved denne Institution

skulle fordeles i lige Dele mellem de i foregaaende Artikel
omhandlede undertegnende Magter.
Artikel 77. Bureauet i Zanzibar skal have den Op¬
gave at samle samtlige de Dokumenter og Oplysninger,

der maatte egne sig til at lette Undertrykkelsen af Slave¬
handelen i det maritime Bælte

I dette Øjemed forpligte de undertegnende Magter sig

til at tilstille Bureauet inden den kortest mulige Frist:
1) De i Artikel 41 nærmere angivne Dokumenter;
2) Den i Artikel 48 omhandlede sammentrængte

Fremstilling af Indberetningerne og Genpart af Proto¬
kollerne;
3) Fortegnelsen over de territoriale eller konsulære

Myndigheder og særlige delegerede, der have Beføjelse til

at skride ind imod de anholdte Skibe i Medfør af Bestem¬
melserne i Artikel 49;

4) Genpart af de i Overensstemmelse med Artikel 58

afsagte Domme;

5) Alle Oplysninger, der kunne tjene til at hidføre
Opdagelsen af Personer, der give sig af med Slavehandel i
i det ovenfor nævnte Bælte.

Artikel 78. Bureauets Arkiv skal altid staa aabent
for de undertegnende Magters Søofficerer, der ere be¬

myndigede til at virke inden for det i Artikel 21 fastsatte
Bæltes Grænser, saavel som for de territoriale eller rets¬

lige Myndigheder og de af deres Regeringer særligt desig¬
nerede Konsuler.

Bureauet skal forsyne de fremmede Officerer og Agenter,

der ere bemyndigede til at raadspørge dets Arkiv, med Over¬
sættelser i et europæisk Sprog af de Aktstykker, der maatte
være affattede i et orientalsk Sprog.

Bureauet skal gøre de i Artikel 48 omtalte Med¬
delelser.
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Artikel 79. Hjælpebureauer, som staa i Forbindelse 21. Juni.
med Bureauet i Zanzibar, skulle kunne oprettes i visse

Dele af Bæltet ifølge foregaaende Aftale mellem de interes¬
serede Magter.

Disse Bureauer skulle være sammensatte af delegerede
fra disse Magter og oprettes i Overensstemmelse med Ar¬

tiklerne 75, 76 og 78.

De i Artikel 77 nærmere betegnede Aktstykker og Op¬
lysninger skulle, for saa vidt de angaa den paagældende
Del af Bæltet, tilstilles dem umiddelbart fra de territoriale

og konsulære Øvrigheder i dette Distrikt, dog uden at herved
i
den i samme Artikel bestemte Meddelelse til Bureauet

Zanzibar bortfalder.

Artikel 80. Bureauet i Zanzibar skal i de 2 første

Maaneder af hvert Aar afgive en Indberetning om sin og

5
Hjælpebureauernes Virksomhed i det forløbne Aar.
§ 2. Om Udveksling mellem Regeringerne af
Dokumenter og Oplysninger betræffende
Slavehandelen.

Artikel 81. Magterne ville i saa vidt Omfang og
inden saa kort Frist, som de anse det for muligt, meddele

hverandre:
1) Ordlyden af de gældende eller i Henhold til nær¬

værende General=Akts Bestemmelser udstedte Love og ad¬

ministrative Reglementer;
2) Statistiske Oplysninger betræffende Slavehandelen,

de anholdte og frigivne Slaver, Handelen med Vaaben,
Ammunition og Alkohol.

Artikel 82. Udvekslingen af disse Aktstykker og Op¬

lysninger skal foregaa gennem et særligt, til Udenrigs¬
departementet i Bryssel knyttet Bureau.
Artikel 83. Bureauet i Zanzibar skal hvert Aar til¬

stille det den i Artikel 80 omhandlede Indberetning om sin
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Virksomhed i det forløbne Aar og om de Hjælpebureauers
Virksomhed, som maatte blive oprettede i Overensstemmelse
med Artikel 79.

Artikel 84. Aktstykkerne og Oplysningerne skulle samles
og offentliggøres med visse Tidsmellemrum samt tilstilles

alle de undertegnende MagterDenne Offentliggørelse

skal hvert Aar ledsages af en analytisk Fortegnelse over de i
Artiklerne 81 og 83 omhandlede Aktstykker vedrørende Lov¬

givning, Administration og Statistik.

Artikel 85. De deraf følgende Udgifter til Kontorhold,
Brevveksling, Oversættelse og Trykning skulle bæres af alle
de undertegnende Magter og opkræves ved Foranstaltning

af Udenrigsdepartementet i Bryssel.

§ 3. Om Beskyttelse af de frigivne Slaver.

Artikel 86. Idet de undertegnende Magter have an¬
erkendt som Pligt at beskytte de frigivne Slaver i deres

respektive Besiddelser, forpligte de sig til — hvis det ikke
allerede er sket — i Havnene inden for det i Artikel 21
fastsatte Bælte og paa de Steder i deres nævnte Besid¬
delser, hvor afrikanske Slaver fanges, føres igennem og

ankomme, at oprette Bureauer eller Institutioner i et
Antal, som de selv finde tilstrækkeligt, hvilke skulle

have den særlige Opgave at sætte Slaver i Frihed og

beskytte dem i Overensstemmelse med Artiklerne 6, 18, 52,
63 og 66.

Artikel 87. Frigivelsesbureauerne eller de med denne

Embedsvirksomhed betroede Myndigheder skulle udfærdige

Frigivelsesbrevene og føre Register over dem.
Hvis Angivelse sker om Tilfælde af Slavehandel eller
ulovlig Tilbageholdelse eller Slaverne selv søge Tilflugt,
skulle de nævnte Bureauer eller Myndigheder ufortøvet træffe

alle nødvendige Foranstaltninger for at sikre Slavernes Fri¬
givelse og de skyldiges Afstraffelse.
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Frigivelsesbrevenes Overlevering skal i intet Tilfælde 21. Juni.

forhales, hvis Slaven er anklaget for en Forbrydelse ifølge
almindelig Ret. Men efter Udleveringen af de nævnte
Breve skal der skrides til en Undersøgelse i de ved den al¬

mindelige Procesmaade fastsatte Former.
Artikel 88. De undertegnende Magter ville i deres

Besiddelser begunstige Oprettelsen af Etablissementer, hvor
Kvinder kunne søge Tilflugt og frigivne Børn opdrages.
Artikel 89. Frigivne Slaver skulle altid kunne ty til
Bureauerne for at beskyttes i Nydelsen af deres Frihed.

Hvo som helst, der bruger Svig eller Vold for at fra¬
tage en frigiven Slave hans Frigivelsesbrev eller berøve
ham hans Frihed, skal anses som Slavehandler.

Kapitel VI.
Forholdsregler til Indskrænkning af Handelen
med spirituøse Drikke.

Artikel 90. Idet de undertegnende Magter med Rette
ere bekymrede over de moralske og materielle Følger, som

Misbrug af spirituøse Drikke har for de indfødte Befolk¬
ninger, ere de komne overens om at anvende de i Ar¬

tiklerne 91, 92 og 93 indeholdte Bestemmelser inden for et

Bælte, der er begrænset af den 20. nordlige Breddegrad og
den 22. sydlige Breddegrad og strækker sig mod Vest til

Atlanterhavet og mod Øst til det indiske Ocean med Til¬
behør, deri indbefattet de ved Kysten liggende Øer indtil
100 Sømile fra Kysten.

Artikel 91. Magterne ville forbyde Indførsel af de¬

stillerede Drikke i de Distrikter af dette Bælte, hvor det

bliver godtgjort, at Brugen af saadanne Drikke enten ifølge
Trosbekendelserne eller af andre Grunde ikke eksisterer eller

ikke har udviklet sig. Fabrikation af destillerede Drikke skal
ligeledes forbydes dersteds.
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Enhver Magt skal bestemme Grænserne for det Bælte

i dens Besiddelser eller Protektorater, inden for hvilket

alkoholholdige Drikke forbydes, og skal være pligtig at under¬
rette de øvrige Magter om Grænselinierne inden en Frist
af 6 Maaneder.

Der kan ikke afviges fra det nævnte Forbud undtagen

i Henseende til begrænsede Mængder, der ere bestemte til

de ikke=indfødte Befolkningers Forbrug og indføres i Hen¬
hold til de Regler og under de Betingelser, som enhver
Regering fastsætter.
Artikel 92. De Magter, der have Besiddelser eller ud¬
øve Protektorat i de af Bæltets Distrikter, hvor Forbudet ikke er

indført, og hvor Spirituosa for Tiden indføres frit eller
ere underkastede en Indførselstold af mindre end 15 Franes

pr. Hektoliter til 50º Celsius, forpligte sig til at lægge paa
disse Spirituosa en Indførselstold af 15 Franes pr. Hekto¬

liter til 50º Celsius i de efter nærværende General Akts¬

Ikrafttræden følgende 3 Aar. Ved Udløbet af dette Tids¬
rum kan Tolden sættes op til 25 Franes for et nyt Tids¬

rum af 3 Aar. Ved Slutningen af det 6te Aar skal den
underkastes Revision paa Grundlag af en Sammenstilling

af de ved disse Tarifbestemmelser frembragte Resultater, for
at der da, om muligt, kan fastsættes en Minimalafgift for

hele den Del af Bæltet, hvor det i Artikel 91 omtalte For¬
bud ikke er indført.

Magterne bevare Retten til at bibeholde og forhøje
Afgifterne ud over det i nærværende Artikel fastsatte
Minimum i de Distrikter, hvor de for Tiden besidde en
saadan Ret.

Artikel 93. Af de destillerede Drikke, der fabrikeres i
de i Artikel 92 omhandlede Distrikter og ere bestemte til

den indre Forbrug, skal der svares en Forbrugsafgift
(Accise).
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Denne Forbrugsafgift, hvis Opkrævning Magterne 21. Juni.

forpligte sig til at sikre saa vidt muligt, skal ikke være
lavere end det for Indførselstolden i Artikel 92 fastsatte
Minimum.

Artikel 94. De af de undertegnende Magter, som
have Besiddelser i Afrika, der grænse til det i Artikel 90

nærmere betegnede Bælte, forpligte sig til at træffe de nød¬

vendige Foranstaltninger for at hindre, at der over deres

Landgrænser indføres Spirituosa i det nævnte Bæltes Ter¬
ritorier.

Artikel 95. Magterne ville ved Hjælp af Bureauet i
Bryssel og under de i Kapitel V. angivne Betingelser med¬
dele hverandre, Oplysninger vedrørende, Handelen med

Spirituosa i deres respektive Territorier.
Kapitel VII.

Slutningsbestemmelser.

Artikel 96. Nærværende General=Akt ophæver alle mod
den stridende Bestemmelser i de mellem de undertegnende

Magter tidligere afsluttede Overenskomster.
Artikel 97. De undertegnende Magter forbeholde sig,
dog under Jagttagelse af, hvad der er fastsat i Artiklerne

14, 23 og 92, senere og efter fælles Overenskomst, at ind¬
føre de Forandringer eller Forbedringer i nærværende

General=Akt, hvis Gavnlighed maatte være bevist ved Er¬
fariugen.

Artikel 98. De Magter, der ikke have undertegnet
nærværende General=Akt, kunne faa Adgang til at til¬
træde den.

De undertegnende Magter forbeholde sig at stille saa¬
danne Betingelser for denne Tiltrædelse, som de maatte

anse for nødvendige.
Hvis ingen Betingelse er fastsat, medfører Tiltrædelsen

i og for sig en Overtagelse af alle de Forpligtelser og Ad¬
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gang til alle de Fordele, der ere fastsatte i nærværende
General=Akt.

Magterne ville træffe indbyrdes Aftale om de Skridt,

der ville være at foretage for at hidføre de Staters Til¬

trædelse, hvis Medvirkning maatte være nødvendig eller
nyttig til Sikring af General=Aktens fuldstændige Ud¬
førelse.

Tiltrædelsen skal ske ved en særskilt Akt. Den skal ad
diplomatisk Vej meddeles til Hans Majestæt Belgiernes
Konges Regering og af denne til alle de Stater, der have
undertegnet eller tiltraadt.

Artikel 99. Nærværende General=Akt skal ratificeres

inden Udløbet af en Frist, der skal være saa kort som muligt
og i intet Tilfælde kan overstige et Aar.
Enhver Magt skal sende sin Ratifikation til Hans

Majestæt Belgiernes Konges Regering, som derom skal

underrette alle de andre Magter, der have undertegnet nær¬
værende Generalakt.

Alle Magternes Ratifikationer skulle forblive opbevarede
i Kongeriget Belgiens Arkiv.
Saa snart som alle Ratifikationerne ere fremkomne,

eller senest et Aar efter nærværende General=Akts Under¬

tegnelse, skal der angaaende Deponeringen optages en Pro¬
tokol, der undertegnes af Repræsentanterne for alle de

Magter, der have ratificeret.
En bekræftet Afskrift af denne Protokol tilstilles alle de
interesserede Magter.

Artikel 100. Nærværende General=Akt træder i Kraft
i de kontraherende Magters samtlige Besiddelser paa den

tresindstyvende Dag, regnet fra den Dag, paa hvilken den i

foranstaaende Artikel omhandlede Protokol betræffende De¬
poneringen er bleven optaget.
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Til Bekræftelse heraf have de respektive befuldmægtigede 21. Juni.
undertegnet nærværende General=Akt og forsynet den med
deres Segl.

Saaledes sket i Bryssel, den anden Juli atten Hundrede
halvfemsindstyve.

(Underskrifterne.)

Deklaration.

De til Konference i Bryssel forsamlede Magter, der
have ratificeret den i Berlin den 26. Februar 1885 under¬

tegnede General=Akt eller tiltraadt den, og som have ved¬
taget og undertegnet i Fællesskab i General=Akten af i Dag
et System af Foranstaltninger, der ere bestemte til at gøre

Ende paa Handelen med Negerslaver til Lands og til
Vands samt at forbedre de indfødte Befolkningers Livs¬

betingelser i moralsk og materiel Henseende, have taget i
Betragtning, at Udførelsen af de Bestemmelser, som de i

dette Øjemed have truffet, paalægger visse af dem, der
have Besiddelser eller udøve Protektorat i det ved Overens¬

komst fastsatte Congo=Bækken, Forpligtelser, der, for at de
kunne blive opfyldte, bydende kræve nye Indtægtskilder;
derfor ere Magterne komne overens om at udstede følgende
Deklaration:

De Magter, der have undertegnet eller tiltraadt, og
som have Besiddelser eller udøve Protektorat i det nævnte

ved Overenskomst fastsatte Congo=Bækken, skulle, for saa
vidt de hertil behøve en Bemyndigelse, have Ret til der at

fastsætte Toldafgifter af indførte Varer, saaledes imidlertid,

at Tariffen ikke overstiger 10 pCt. af Værdien i Ind¬
førselshavnene, dog med Undtagelse af spirituøse Drikke, for
Fjortende Hæfte

29
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hvilke de Bestemmelser gælde, der ere fastsatte i Kapitel VI
af General=Akten af i Dag.

Efter den nævnte General=Akts Undertegnelse skal der
mellem de Magter, der have ratificeret den i Berlin under¬
tegnede General=Akt eller tiltraadt den, aabnes en Under¬

handling i det Øjemed inden for en Maksimalgrænse af
10 pCt. af Værdien at fastsætte Betingelserne for det Told¬

system, der bliver at indføre i det ved Overenskomst fastsatte
Congo=Bækken.
Det er imidlertid vedtaget:
1) at der ikke skal kunne indføres nogen Differential¬

behandling eller Transitafgift;
2) at enhver Magt ved Anvendelsen af det Toldsystem,

hvorom man kommer overens, skal bestræbe sig for

at simplificere Formaliteterne saa meget som muligt
og lette Handelsoperationerne;
3)

at den ved den omtalte Underhandling hidførte Ord¬

ning skal forblive i Kraft i femten Aar fra nær¬
værende Deklarations Undertegnelse at regne.
Ved Udløbet af dette Tidsrum ville de kontra¬

herende Magter, hvis der ikke er truffet en ny Aftale,

igen befinde sig under de i Artikel 4 i den i Berlin
undertegnede General=Akt fastsatte Betingelser, saaledes

at de bevare Beføjelsen til at lægge en Told af høist
10 pCt. paa de Varer, der indføres i det ved Over¬
enskomst fastsatte Congo=Bækken.

Nærværende Deklarations Ratifikationer skulle udvekeles

samtidig med Ratifikationerne af General=Akten af i Dag.
Til Bekræftelse heraf have de undertegnede befuld¬

mægtigede affattet nærværende Deklaration og forsynet den
med deres Segl.

Saaledes sket i Bryssel den anden Juli atten Hundrede
halvfemsindstyve.

(Underskrifterne.)
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Hvilket herved bringes til offentlig Kundskab med21.

Juni.

Bemærkning, at Frankrig kun har ratificeret General¬
Akten med foreløbigt Forbehold af Artiklerne 21 til 23
og 42 til 61, samt at saavel General=Akten som Deklara¬

tionen ere traadte i Kraft den 2. April 1892.

Regulativ for Behandling af Lig.(Justits= 23. Juni.
ministeriet.

Nr. 109.

Indm. Saml. pag. 470.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. (til Biskoppen 24. Juni.

over Aalborg Stift) ang. en Forespørgsel fra en

Klokker og Graver om, hvorvidt der skal kimes med
Kirkeklokkerne Store Bededag og Aftenen fornd.
at Ministeriet med Dem er enigt i, at der ikke
kimes paa de nævnte Dage.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. (til Kjøben= 24.Juni.
havns Overpræsident) ang., hvad der kan fordres
til Konstatering af Underskrifter paa Forloverattester.
I et hertil indkommet Andragende har Overretssagfører

N. N. heraf Staden ved at meddele, at der af Stiftsprovsten,
Konfessionarius Paulli er stillet den Fordring til ham, at

han som Forlover for et Brudepar enten maatte møde per¬

sonlig hos Stiftsprovsten eller ved Forevisning af Borgerbrev
Bestalling, Lejekontrakt eller lignende konstatere Ægtheden
af sin Underskrift paa Forloverattesten, forespurgt, om ikke

hans Underskrift, der var forsynet med Angivelse af hans

Stilling og Bopæl, maatte være tilstrækkelig.
Efter i Anledning heraf at have brevvekslet med Bi¬
skoppen over Sjællands Stift og med Justitsministeriet skulde

Ministeriet tjenstlig anmode Hr. Kammerherren om behagelig

at ville tilkendegive Andrageren, at Stiftsprovsten maa anses
for at have været berettiget til at stille den ommeldte Fordring.
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Skr. ang. Hjemmedaabs Publikation.

—

Bekendtgørelse om Begæringer fra Sygekasser

27. Juni.

om Anerkendelse i Henhold til Loven af 12. April

Nr. 110.

1892 (Indenrigsministeriet).
Indm. Saml. pag 474.

30. Juni.

Kirke= og Undervisningsmin Skr. (til Biskoppen

over Fyens Stift) ang. Betydningen af Hjemme¬
daabs Publikation og Virkningen af dennes Ude¬
ladelse.
at det, skønt Anvendelsen af de i Forordningen
af 30. Maj 1828 § 6 anordnede Tvangsmidler mod For¬
ældre, der ikke inden den i Forordningen foreskrevne Frist

lade deres hjemmedøbte Børn føre til Kirke for der at
fremstilles, maa anses for bortfalden ved Lov af 4. Marts
1857, se Ministeriets Skrivelser af 26. Oktober 1858 og

5. Maj 1862, hører fremdeles lige saa fuldt som før
med til den kirkelige Ordning i den danske Folkekirke, at
hjemmedøbte Børn føres til Kirke, for at deres Daab der
kan af Præsten ved Haandspaalæggelse stadfæstes og for¬

kyndes paa den i Ritualet foreskrevne Maade, — en Ord¬
ning, som det derfor maa være en kirkelig Pligt for Menig¬

hedsmedlemmerne at opfylde, ganske bortset fra, om Und¬
ladelsen deraf vil kunne paadrage dem Ulemper i Henseende

til udvortes Forhold eller ikke.

30. Juni.

Institsmin. Cirk. (til samtlige Amtmænd) ang.
Fastsættelsen af de i § 5 i Lov af 12. April 1892
om Underholdsbidrag til Børn, der ere avlede uden¬

for Ægteskab, omhandlede Normalbidrag.
Under Henvisning til Lov af 12te April d. A. om
Underholdsbidrag til Børn, der ere avlede uden for Ægte¬
skab, m. m., § 5, sidste Punktum, skal Justitsministeriet

Cirt. ang. Normalbidrag til nægte Børn. 683

1892.
——

herved anmode Hr. (Tit) om for Deres Amts eller eventuelt30.
de forskellige Dele af sammes Vedkommende at fastsætte
det i ovennævnte Lovbestemmelse omhandlede Normal¬

bidrag.

Om den i saa Henseende tagne Bestemmelse imødeser
Ministeriet nærmere Indberetning*)

*) Ifølge de i Henhold til dette Cirkulære modtagne Ind¬
beretninger fra Overøvrighederne have disse sastsat de
i Lov af 12. April d. A. § 5 in sine ommeldte Normal¬

bidrag for Femaaret 1. Juli 1892 til 30. Juni 1897
saaledes:

Kjøbenhavn 84 Kr.

Kjøbenhavns Amt:

for Frederiksberg Birk

72——

„ den øvrige Del af Kjøbenhavns
Amtsraadskreds

60

Roskilde Amtsraadskreds

48

*)

Amt

50

Amt

40

Amt

40

Frederiksborg
Holbæk

Sorø

Præstø

40

Amt

Bornholms

Odense

Amt

Amt

36

Amt

50
40

for Aalborg Købstad

50

den øvrige Del af Amtet.

40

Maribo

—

50

Amt.

Svendborg

—

Aalborg Amt:

77

Hjørring

Amt

40

Thisted

Amt

Viborg

Amt

40

for Aarhus og Horsens Købstæder.

60

—

40 ——

Aarhus Amt:

*)

den øvrige Del af Amtet

Randers

Amt

45

—

45

Ribe Amt:

for Ribe og Varde Købstæder
*)

den øvrige Del af Amtet

Ringkjøbing
Vejle

Amt

Amt

50

—

45
40

40

29“

—

Juni.

1892.

684 Str. ang. en Udlændings Ægteskab.

—

4. Juli.

Bekendtgørelse om Forandring af Dagen for

Nr. 114. Afholdelsen af Fredericia Købstads ordinære Ret.
(Justitsministeriet).
Ved et ad mandatum udfærdiget allerhøjeste Reskript

til Amtmanden over Vejle Amt af Dags Dato er det fast¬
sat, at Fredericia Købstads ordinære Ret, der for Tiden afholdes
om Mandagen, fra 1. August d. A. at regne maa afholdes

om Tirsdagen, første Gang Tirsdag den 2. August d. A.

4. Juli.

Kongl. Resol. ang. Peusion til Enker efter
residerende Kapellauer udenfor Kjøbenhavn.
Indm. Saml. pag. 476.

6. Juli.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. stil Biskop¬

pen over Lolland=Falsters Stift) ang. forskellige

Spørgsmaal vedrørende en Udlændings Indgaaelse af
Ægteskab her i Landet.
I et med Deres Højærværdigheds behagelige Skrivelse
af 13. Maj d. A. modtaget Andragende har Sognepræst

for N. N. Menighed N. N. forespurgt:
1) om det hoslagt tilbagefølgende „Heimatschein“ for

N. N. fra Neustadt i Storhertugdømmet Sachsen,

hvis Gyldighed er begrænset til 5 Aar, er identisk
med de i dette Ministeriums Skrivelser af 2. Juni

og 28. Oktober f. A., jfr. Fattiglovens § 42, om¬
handlede Hjemstedsbeviser;
2) om et saadant Bevis skal opbevares i Præstens

Arkiv, eller om det efter Forevisning og Optegnelse
af det nødvendige kan tilbageleveres den paa¬
gældende;

3) o m det oftnævnte Bevis befrier en Mand, der ønsker

at indgaa Ægteskab, for at skaffe Attester fra de

Skr. ang. en Udlændings Ægteskab.
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Kommuner, hvor han i de sidste 5 Aar har opholdt6. Juli.
sig her i Landet, og om en Erklæring fra disse Kom¬
muner, der gik ud paa, at Manden havde modtaget

urefunderet Fattigunderstøttelse, kunde hindre Ægte¬
skabets Indgaaelse;
4)

om en Udlænding, der agter at indgaa Ægteskab,

5)

om en saadan med Ed skal bekræste, at han ikke er

behøver at fremskaffe Konfirmationsattest, samt

bundet ved Ægteskab eller Ægteskabsløfte og saaledes
hindret i at indgaa Ægteskab.

I Auledning heraf skulde Ministeriet efter om Sagen

at have brevvekslet med Justitsministeriet og med Inden¬

rigsministeriet tjenstligst melde til behagelig Efterretning og
videre Bekendtgørelse:

ad 1) at da Fristen for Gyldigheden af det omhandlede

„Heimatschein“ ifølge dets Ordlydende ikke gælder
overfor de Lande, med hvilke Tyskland har indgaaet
Overenskomst om Modtagelse af nuværende og tid¬

ligere Undersaatter, og da der bestaar en saadan
Overenskomst mellem Tyskland og Danmark (Be¬

kendtgørelse Nr. 159 af 19. December 1873), maa
Beviset anses for fyldestgørende;
ad 2 at Sognepræsten ikke kan forlange, at selve det

originale Bevis skal forblive i Sognekaldets Arkiv,
men at han ved Afskrift eller Notering maa sikre sig

de fornødne Oplysninger om dets Indhold, navnlig

om, af hvilken Myndighed, hvor og under hvilken
Dato det er udstedt
ad 3.

at da det ikke kan antages at være tilsigtet ved Fat¬

tiglovens § 42 at stille Udlændinge gunstigere end
Indlændinge i Henseende til Betingelserne for Ægte¬

skabs Indgaaelse, maa den i § 42, 1. Stykke, inde¬

holdte Bestemmelse, hvorefter en Mandsperson ikke et
berettiget til at indgaa Ægteskab, naar han i Løbet

1892.

6. Juli.

686 Str. ang. Flytning af to Udskrivningslægd.

af de sidste 5 Aar her i Landet har nydt urefunderet
Fattighjælp, ogsaa komme til Anvendelse paa uden¬
landske Mandspersoner. Disse maa derfor foruden
at tilvejebringe det i Paragrafens 2. Stykke om¬

handlede Hjemstedsbevis endvidere godtgøre, at de
enten ikke i de sidste 5 Aar have havt Ophold her i

Landet, eller at de ikke i de Kommuner, i hvilke de

have opholdt sig, have nydt Fattigunderstøttelse, der
ikke er tilbagebetalt;
ad4) at den paagældende, forudsat at han hører til Folke¬

kirken, bør præstere Konfirmationsattest, og saafremt

han ikke ser sig i Stand dertil, ved Ansøgning hertil
anholde om særlig Fritagelse i saa Henseende;
ad 5) at der ikke kan fordres videre, end at den paa¬

gældende stiller lovligt og tilstrækkeligt Forløfte i
Overensstemmelse med Forordningen 30. April 1824

§ 4, og at han, hvis saadant Forløfte ikke kan stilles,
i Overensstemmelse med sidste Punktum i den citerede

Paragraf bør søge Fritagelse herfor imod at aflægge
den der omhandlede Ed.

9. Juli.

Justitsmin. Skr. (til Chefen for 5. Udskriv¬
ning Skreds) ang., at de aarlige Sessiouer for 5.

Udskrivningskreds's 472. Lægd (Raabjerg Sogn) og

473. Lægd (Tversted Sogn) fremtidig maa afholdes
i Frederikshavns Købstad i Stedet for som hidtil

henholdsvis i Skagen og Hjørring.
9. Juli.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. (til Stift¬

amtmanden og Biskoppen over Fyens Stift) ang.
Indførelse af Massebestyrelse for en Del af Fyens
Stifts offentlige Midler.
at det herved tillades, at der indføres

1892.

Skr. ang. Altieselstabers Anmeldelse til Handelsregistrene. 687

——

Massebestyrelse for den Del af Fyens Stifts offentlige9. Juli.
Midler under Stiftsøvrighedens umiddelbare Bestyrelse, der

henhøre under dette Ministeriums Ressort, dog saaledes, at
herfra undtages¬

1) De enkelte Stiftelser tilhørende a) Bankaktier og

andre Aktier samt b) kongelige og andre Obliga¬
tioner, der bære enten over eller under 4pCt. aarlig
Rente.

2)

Bankhæftelsesobligationer, der ere cederede til Kaldene

3)

Aktiver, skænkede til enkelte Legater, naar samme

selv.

Aktiver ifølge Fundats eller Gavebrev ere sikrede
paa en fra de almindelige Lovforskrifter afvigende
Maade.

4) De for afhændet Beneficiargods indkomne Købesum¬

mer, der ere blevne indestaaende i de afhændede

Ejendomme uden lovlig Taksationsforretning.
Derhos bemærkes, at den paagældende Aktivmasse maa
holdes fuldstændigt adskilt fra de under andre Ministeriers

Ressort hørende Midler, og at det er en Selvfølge, at hver

Stiftelse fremdeles beholder sin særskilte Konto i Regn¬

skabet, samt at Regnskabet altid klart og tydeligt maa ud¬
vise, at den samlede Obligationsmasse svarer til de de

enkelte Stiftelser tilhørende Kapitaler, som ikke udtrykkeligt
ere holdte uden for Massen, i Forening med den Andel,
der er opført paa Overskudsfondens Konto.

Justitsmin. Skr. (til Politimesteren i Hads 9. Juli.

Herred) aug. Aktieselskabers Anmeldelse til Handels¬
registrene.
I Anledning af den hosfølgende, af Hr. Politimesteren

under 27. Maj d. A. udfærdigede Bekendtgørelse om en til

Handelsregistret modtagen Anmeldelse fra Aktieselskabet

1892.
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Skr. ang. trængendes Sygehjælp.

Bryggeriet Boulstrup“ skal man med Hensyn til, at det

9. Juli.

heri hedder, at „Aktiebreve udstedes ikke, og af Aktiekapitalen
er og bliver intet indbetalt“, ikke undlade at gøre opmærksom

paa, at det ifølge Bestemmelserne i Firmalovens § 19 Nr.

5 og 6 maa anses for en nødvendig Forudsætning for et

Selskabs Karakter af Aktieselskab, at der er udstedt Aktie¬
breve til Selskabets Deltagere, og at Indbetaling af den
tegnede Aktiekapital enten har fundet Sted helt eller delvis

eller i hvert Fald efter nærmere angivne Regler bestemt

tilsigtes, hvorfor et Selskab som det foreliggende kun i

Egenskab af Selskab med begrænset Ansvar (Firmalovens
§ 20) vil kunne anmeldes til Handelsregistret og kun vil

kunne have det for saadanne Selskaber i Lovens § 9, sidste

Stykke, foreskrevne Firma.

9. Juli.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. (til Inden¬

rigsministeriet) ang., hvorvidt den trængende, som
for Kommunens Regning modtager Lægehjælp eller

en anden af de i Fattiglovens § 44 litra a og b
omhandlede Understøttelser, derved maatte være ude¬

lukket fra Adgang til Understøttelse af de fattiges
Kasse af Hensyn til Bestemmelsen i Lov 8. Marts
1856 § 5.
at man med Indenrigsministeriet er

enig i, at det nævnte Spørgsmaal bør besvares benægtende

paa Grund af Bestemmelsen i Fattiglovens § 44 om, at
de omhandlede Understøttelser i Forhold til den understøttede

overhovedet ikke betragtes som Fattighjælp.

11. Juli.

Generaldirektor. for Skattev. Skr. (til et Amt)

ang., hvorledes forskellige i en Købekontrakt mellem
en Kommune som Sælger og en privat Køber om

B. ang. Ændring i Landbygn. Brandforsikringsgebyr. 689 1892.

nogle Parceller Køberen paalagte Byrder vilde in= 11. Juli.
fluere paa Dokumentets Stempelpligt.
at det ved den nævnte Bestemmelse

tagne Forbehold, at den afhændede Parcel ikke maa bebygges,
ikke kræver særligt Stempel, at heller ikke Kommunens Ret
til at tilbagekøbe Dele af den solgte Ejendom medfører

saadant, men at derimod den Kommunen tillagte Ret til at
forlange afstaaet et nærmere betegnet Areal af en anden
Ejendom medfører, at Kontrakten ogsaa maa

stemples som Overdragelsesdokument efter Værdien af dette
Areal.

Juli.
Bekendtgørelse om Ændring i det af Justits¬ 12.

ministeriet den 12. Juli 1878 stadfæstede Gebyr= Nr. 117.
regulativ for visse Forretninger ved den almindelige

Brandforsikring for Landbygninger. (Justitsmini¬
steriet.
Følgende af Repræsentantskabet for den almindelige

Brandforsikring for Landbygninger vedtagne Ændring i det

af Justitsministeriet den 12. Juli 1878 stadfæstede Gebyr¬
regulativ for visse Forretninger ved bemeldte Brandforsikring
stadfæstes herved:

I § 1, sidste Stykke, ændres 50 Øre og 1 Kr. til
henholdsvis 1 Kr. og 2 Kr.

Indenrigsmin. Cirk. (til samtlige Amtmænd)12.

ang. Dispensation fra Forbndet mod Indførsel af
levende Hornkvæg fra Slesvig.
Man skulde herved tjenstlig sætte D’Hrr. Amtmænd i

Kundskab om, at Ministeriet, for at gøre det muligt for
Landmændene at forøge deres Kvægbesætninger ved Indkøb
af Hornkvæg fra Slesvig, er sindet indtil videre at meddele

Dispensationer fra det bestaaende Forbud mod Indførsel af

Juli.

1892.

690) Cirk. ang. Kvægindførselsforbud fra Slesvig.

—

12. Juli.

levende Hornkvæg fra Slesvig her til Landet, naar An¬

dragende derom indgives af den, der ønsker at indføre
Kvæget eller paa hans Vegne af Afsenderen i Slesvig.

Tilladelsen vil dog kun blive meddelt paa Betingelse af:
at det med fyldestgørende Attest godtgøres, at de til

Indførsel bestemte Kreaturer ere fødte og opdrættede
i Slesvig,

det ved Veterinær=Attest godtgøres, at Kreaturerne

at

paa Afgangsstedet ere blevne underkastede Eftersyn og
ere befundne sunde, og
at

Kreaturerne straks ved Ankomsten her til Landet

stilles under Karantene=Opsyn i 10 Dage og derefter
befindes sunde.

Det nævnte Karantæne=Opsyn vil være at iværksætte
paa det Sted her i Landet, hvortil Kreaturerne først an¬

komme. I dette Øjemed har Ministeriet ved Vamdrup
Jernbanestation ladet indrette en Karantæne=Stald, i hvilken

de indførte Kreaturer ville blive opstaldede under Dyrlæge¬

Tilsyn; i Godtgørelse for Dyrenes Fodring og Pasning i
Karantæne=Tiden samt for Dyrlæge=Tilsynet vil den, der
erholder Dispensationen, have at tilsvare 90 Øre daglig

for hvert Dyr. Den antagne Fodervært er forpligtet til
uden særlig Godtgørelse at lade de indførte Kreaturer af¬
hente paa Jernbanestationen og efter endt Karantæne atter

at aflevere dem paa Stationen til videre Forsendelse. Det

Foder, som Foderværten er forpligtet at give Kreaturerne,

skal bestaa enten i rigeligt Grøntfoder eller i 16 Pd. Hø
for hvert Kreatur og det nødvendige Foder= og Strøhalm.

Er det opstaldede Kreatur malkende, besørger Foderværten
Malkningen imod at raade over Mælken.
Naar nogen maatte ønske, at Indførselen af Krea¬

turerne her til Landet skulde ske paa et andet Sted end
Vamdrup Jernbanestation, vil Tilladelse dertil kunne ventes

meddelt, saafremt Andrageren er i Stand til paa Ankomst¬

Skr. ang. Landeveis=Licitationer.
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stedet at stille saadanne Lokaliteter til Raadighed, som egne 12. Juli.
sig til et fuldstændigt afspærret og i øvrigt fyldestgørende

Karantæne=Opsyn. Man skal dog herved henlede Opmærk¬

somheden paa, at enkelte Kreaturer ikke kunne tillades ind¬
førte med de i almindelig Fragtfart paa Slesvig gaaende
Skibe, og at der saaledes kun kan blive Spørgsmaal om

Dispensation af den ovennævnte Art i Tilfælde af, at en
eller flere Andragere med sætligt, dertil fragtet Skib fra

Slesvig vil indføre en større Samling Kreaturer.

Skulde noget indført Kreatur under Karantænen be¬
findes lidende af Mund= og Klovesyge, forbeholder Mini¬
steriet sig Ret til at lade Dyret nedslaa, saaledes at det vil

være at afgøre af Ministeriet, om der for det nedslagne
Dyr kan tilstaas Ejeren nogen Erstatning.
Om de Dispensationer, som Ministeriet maatte meddele

i Henhold til foranstaaende, vil der blive givet det lokale
Veterinærpoliti fornøden Underretning.

Sluttelig skal man bemærke, at saafremt nogen maatte
gøre Forsøg paa fra Slesvig at indføre Hornkvæg uden

dertil fornd at have erhvervet Indenrigsministeriets Tilla¬
delse, vil Tilladelse til Dyrenes Indførsel i alle Tilfælde

blive nægtet, og Dyrene ville derfor ved Ankomsten her til
Landet straks være at tilbagevise.

Juli.
Generaldirektor. for Skattev. Skr. (til Amtman¬ 12.

den over Sorø Amt) ang., hvorvidt Licitationer,

der alene angaa Leverancer og Transporter af
Materiale til Vedligeholdelse af Amtets Lande¬

veje uden tillige at augaa Leverance af Arbejde
til bemeldte Øjemed, ville være at sportulere efter

Sportelreglementets § 124, jfr. § 99, eller efter
Pkakat 24. Marts 1847.
har Finansministeriet resolveret, at

1892.

12. Juli.

692

Skr. ang. Fattiglovens § 53.

Bestemmelsen i Plakat af 24. Marts 1847 § 1 fremtidig

bør anvendes ogsaa paa særskilte Licitationer over Leverancer
af Materiale til de heromhandlede Vejarbejder.

15. Juli.

Indenrigsmin. Skr. (til Amtmanden over

Maribo Amt) ang., hvorvidt Bestemmelsen i Fat¬
tigloven 9. April 1891 § 53 kommer til Anvendelse
med Hensyn til Personer, der efter udstaaet Straf

for Betleri og Løsgængeri i Medfør af Fattiglovens
§ 56 blive at hjemsende fra Anstalten ved Poli¬

tiets Foranstaltning, og navnlig, om der vil være

at tilvejebringe Lægeattest om de paagældendes
Sundhedstilstand.
at ligesom Reglen i Lovens § 53 for¬

mentlig ligefrem er anvendelig paa de i § 56, sidste Stykke,
ommeldte Personer, saaledes skønnes det ikke rettere end, at

ogsaa Paragrafens 2. Stykke hviler paa Forndsætningen
om, at de om trængendes Hjemsendelse i de foregaaende
Paragrafer indeholdte Regler, for saa vidt § 56 ikke selv

indeholder afvigende Forskrifter, ligefrem finde Anvendelse

paa de her omhandlede Personer, i hvilken Henseende det
turde være tilstrækkeligt at henvise til, at Reglerne om

Maaden, hvorpaa Hjemsendelse ved Politimestrene skal finde
Sted, utvivlsomt maa søges i § 52. I øvrigt maa man

holde for, at der ikke i Fattiglovens § 53 indeholdes noget
Paabud om, at der i ethvert Tilfælde, hvor en trængende
hjemsendes, skal foreligge en Attest fra en Læge om ved¬

kommendes Sundhedstilstand, hvorimod det kun er paalagt
den afsendende Myndighed at paase, at han ikke er befængt

med Fnat eller andre smitsomme Sygdømme, samt at hans
Helbredstilstand ikke er til Hinder for, at Hjemsendelsen

Skr. ang. Refusion af Alderdomsunderstøttelse. 693 1892.

iværksættes. Om en Lægeundersøgelse er nødvendig, er 15. Juli.
saaledes et Spørgsmaal, der i ethvert enkelt Tilfælde maa

afgøres af den afsendende Myndighed efter bedste Skøn¬
nende. Findes der Anledning til Lægenndersøgelse, maa
Udgifterne herved afholdes paa samme Maade som de øvrige
med Hjemsendelsen forbundne Omkostninger.

Indenrigsmin. Skr. (til Amtmanden over 18. Juli.

Præstø Amt) ang, hvorvidt Reglen i § 48 i Fat¬
tigloven om, at en Kommune, der har ydet en ikke

sammesteds forsørgelsesberettiget Person Fattighjælp,
senest 6 Uger efter Udløbet af det Halvaar, i hvilket
Understøttelsen er ydet, skal sende Regning over

samme til den erstatningspligtige Kommune, ogsaa
finder Anvendelse, hvor Sagen drejer sig om Refu¬
sion af ydet Alderdømsunderstøttelse.
at det saaledes rejste Spørgsmaal maa

besvares benægtende.
I Lov om Alderdomsunderstøttelse til værdige trængende

udenfor Fattigvæsenet af 9. April 1891 er der ikke givet

bestemte Regler for, naar og hvor ofte Begæringer til andre
Kommuner om Refusion af ydet Alderdomsunderstøttelse
skulle fremsættes; i saa Henseende maa imidlertid almindelig

regnskabsmæssig Orden følges, hvorved bemærkes, at den

citerede Bestemmelse i Fattigloven selvfølgelig kan være
vejledende, og at det saavidt muligt bør iagttages, at
Begæring om Refusion af den i et Kalenderaar udbetalte

Understøttelse fremsættes saa betids, at Sagen kan være

ordnet inden Afslutningen af Regnskabet for det paa¬
gældende Aar.

694 Str. ang. et nægte Varns Fodekommune.

1892.
————

21. Juli.

Indenrigsmin. Skr. (til Amtmanden over Ran¬

ders Amt) ang., hvilken Kommune der i et givet

Tilfælde maatte anses for Fødekommune for et nægte
Barn, hvis Moder ikke havde dansk Indfødsret.
I det med Amtets Skrivelse af 28. April d. A. hertil
indkomne Andragende har Ørum=Ginnerup Sogneraad be¬
gært Resolution for, i hvilken Kommunes Kirkebøger der i

Henhold til Bestemmelserne i § 21 i Lov om det offentlige
Fattigvæsen af 9. April f. A. vil være at foretage No¬

tering angaaende Fødselen af et den 19. Februar d. A.
uden for Ægteskab født Barn, hvis Moder, svensk Fruen¬

timmer N. N., ikke er i Besiddelse af dansk Indfødsret.
Det fremgaar af Sagen, at Moderen Timaaneders¬
dagen før Barnets Fødsel havde et efter den dagældende

Lovgivning til Erhvervelse af Forsørgelsesret egnet Ophold i
Grenaa Købstad, men at Grenaa Byraad har vægret sig

ved at lade Noteringen foretage under Henvisning til, at

Spørgsmaalet om, hvilken Kommune der skal anses som
Fødekommune for Barnet, der er født, efter at Loven af
9de April f. A. er traadt i Kraft, i det hele maa afgøres

efter de i denne Lov indeholdte Bestemmelser, og at der

herefter ikke kan tillægges hendes Ophold i Grenaa nogen
Betydning i den heromhandlede Henseende, idet hun som
Udlænding i Medfør af Lovens § 23 ikke kan vinde For¬

sørgelsesret her i Riget.

Foranlediget heraf skulde man til Efterretning og videre

fornøden Bekendtgørelse tjenstligst melde, at man af de af

Byraadet anførte Grunde med samme maa være enig i, at
Grenaa Købstad ikke kan betragtes som Fødekommune for

det omhandlede Barn, og at man maa holde for, at dette

overhovedet ikke har nogen retlig Fødekommune her i Riget,

hvorom fornøden Bemærkning i Henhold til Fattiglovens
§ 21 maatte gøres i den faktiske Fødekommnnes Kirkebøger.
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Indenrigsmin. Cirk. (til samtlige Amtmænd) 25.
ang. Betalingen for Benyttelse af kommunale

Sygehuse.
I Henhold til Cirkulære herfra Nr. 293 af 14. De¬

cember 1891 anganende Fastsættelse af Betalingen for Be¬
nyttelse af kommunale Sygehuse, der drives for en Amts¬
kommunes, en Købstadkommunes eller en Handelspladses

Regning, er der gennem D'-Hr.. Amtmænd modtaget for¬
1

skellige hertil sigtende Forslag, der imidlertid dels ere videre¬
gaaende, end Øjemedet for Approbationen kræver, dels ere

affattede efter meget uensartede Principer og saaledes gen¬
nemgaaende indeholde Takster, der ikke egne sig til Appro¬
bation. Ministeriet har derfor anset det rettest, at der gives

de vedkommende Sygehusbestyrelser Lejlighed til at frem¬

komme med nye Forslag, idet man i saa Henseende skal
bemærke følgende:

For de ommeldte Sygehuses Afbenyttelse af Patienter,
der indlægges for Fattigkommuners Regning, er Mini¬
steriet sindet paa Forslag fra vedkommende kommunale Be¬

styrelse — i Lighed med hvad alt er sket for Kjøbenhavns
Kommunes Hospitater (fr. Indenrigsministeriets Skrivelse

Nr. 92 af 25. Februar 1892)*) at approbere Takster
der ikke blot skulle afgive Normen for den Sygehnset til¬

kommende Betaling, men tillige i Henhold til Lov Nr. 67

af 9. April 1891 om det offentlige Fattigvæsen § 48, 2.
Stykke, kunne lægges til Grund for det Krav paa Refu¬
sion, som den Kommune. der har foranstaltet Indlæggelsen,
maatte have lige over for den forsørgelsespligtige Kommune

(Fattiglovens §§ 44, 61 og 63) eller, hvor ingen For¬
førgelseskommune findes, over for den eller de offentlige
Kasser, der i saa Fald har at bære Udgifterne (Fattig¬
lovens § 27).

*) Se Raadstueplakat 14. Marts 1892 (Indm. Saml.).
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25. Juli.

Til Vejledning ved Fastsættelsen af Størrelsen af

Taksten skal man derhos bemærke, at Ministeriet, for saa
vidt Sygehusene uden for Kjøbenhavn angaar, i Reglen
maa være utilbøjeligt til at approbere nogen Takst, som

overstiger 1 Kr. 60 Øre pr. Dag. Taksten maa indeholde
Godtgørelse for alle med Sygehusbehandlingen forbundne

Udgifter, alene med Undtagelse af Udgiften til ekstraordinært

Vagthold, kunstige Lemmer, Bandager og andre Rekvisiter,

der medgives den syge til Benyttelse efter Kurens Ophør,
saaledes at der for disse uden for Taksten holdte Udgifter
kan beregnes særskilt Betaling.
For saa vidt dertil maatte findes Anledning, kan der
intet være til Hinder for, at der ved Siden af den al¬

mindelige Takst fastsættes en nedsat Takst for Pa¬

tienter, der ere forsørgelsesberettigede i en Kom¬

mune, der henhører til det Distrikt, for hvilket Sygehuset
nærmest er oprettet.

For de Patienter, der indlægges for privat Regning,
kunne ligeledes Takster for den Sygehuset tilkommende

Betaling blive approberede af Ministeriet, naar der derom
hertil gjøres særskilt Indstilling.
Foranstaaende meddeles herved tjenstligst til Efterret¬

ning og videre Bekendtgørelse for vedkommende Amtsraad,

Byraad samt Handelspladsernes Kommunalbestyrelser.

25. Juli.

Indenrigsmin. Cirk. (til samtlige Amtmænd)

ang. Takster for Opholdet i kommunale Forsørgelses¬
anstalter.
I Henhold til Cirkulære herfra Nr. 293 af 14. De¬
cember 1891 angaaende Fastsættelsen af en Takst for Op¬

holdet i kommunale Forsørgelsesanstalter, der drives for en

Købstadskommunes eller en Handelspladses Regning, saa¬
ledes at denne Tatst tillægges den i Lov Nr. 67 af 9.
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April 1891 om det offentlige Fattigvæsen § 48, 2. Stykke,

25. Juli.

forudsatte Betydning som bindende Rettesnor for Afviklingen
af det indbyrdes Mellemværende mellem Fattigkommunerne,
er der gennem Dhrr. Amtmænd modtaget forskellige hertil
sigtende Forslag; da disse Forslag imidlertid ere affattede

efter meget uensartede Principer og saaledes gennemgaaende
indeholde Takster, der ikke egne sig til Approbation, har

Ministeriet maattet anse det rettest, at der gives Be¬
styrelserne for disse Anstalter Lejlighed til at fremkomme
med nye Forslag, idet man i saa Henseende skal bemærke
følgende:

Taksten maa indeholde Godtgørelse for alle med Op¬
holdet paa Forførgelsesanstalten forbundne Udgifter, alene

med Undtagelse af Udgisten til Beklædning, for hvilken
særskilt Godtgørelse kan beregnes. Taksten maatte fast¬

sættes saaledes, at den bliver ens for voksne og for Børn,

dog at der fastsættes en særskilt lavere Takst for diende
Børn. For saa vidt Forsørgelsesanstalten eller Fattig¬
gaarden har en særlig Sygeafdeling eller særlige Syge¬

stuer, maatte der for Ophold i disse fastsættes en særskilt
højere Takst, der maa indbefatte Godtgørelse for alle med

Sygebehandlingen forbundne Udgifter, alene med Undtagelse

af ekstraordinære Udgifter til Vagthold m. m. (jfr. Mini¬
stericts Cirkulære af Dags Dato angaaende Takster for Be¬

nyttelsen af kommunale, Sygehuse).

I øvrigt bemærkes, at der i Reglen ikke vil kunne
ventes Approbation paa Takster, som overstige følgende
Beløb,nemlig: for Ophold i Anstalten 52 Øre pr.

Dag (Beklædning undtagen); for spæde Børn, der som

diende følge med Moderen, 36 Øre pr. Dag, og for
Ophold i Anstaltens Sygeafdeling eller Sygestue (ekstra¬
ordinært Vagthold m. m. undtaget) 1 Kr. pr. Dag.

Foranstaaende meddeles herved tjenstligst til Efterret¬
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Slr. ang. en Købelontrakts Stempling.

—

25. Juli.

ning og videre Bekendtgørelse for Byraadene samt Handels¬
pladsernes Kommunalbestyrelser.

26. Juli.

Generaldirektor. for Skattev. Skr. (til et Amt)

ang., hvorvidt den Omstændighed, at en Person ved

sin Underskrift som Kautionist og Selvskyldner paa
en mellem Besidderen af et Grevskab og en tidligere
Fæsters Dattersøn oprettet, i Henhold til Lov 4.

Juli 1850 med Stempel til 1 Kr. forsynet Købe¬

kontrakt angaaende en Fæstegaard havde indestaaet

for den kontante Del af Købesummen samt nogle

andre Køberen paahvilende Udbetalinger, maatte
medføre, at Kontrakten vilde være at stemple

yderligere til 2. Klasses Takst af disse Beløb.
at man ikke skønner, at den omhandlede

Kautionsforpligtelse kan medføre særligt Stempel, men at
Kontrakten maa anses for tilstrækkeligt stemplet.

27. Juli.

Indenrigsmin. Skr. (til Amtmanden over Vi¬

borg Amt) ang. Omkostningerne ved Behandlingen
af en Patient, som ikke havde Forsørgelseshjem her

i Riget og var blevet anbragt paa et Sygehus i
en anden Kommune end den, hvorunder han var

bleven funden tilskadekommen og blottet for Sub¬
sistentsmidler.
I det med Amtets Skrivelse af 28. f. M. tilbage¬

fulgte Andragende har Amtmanden over Randers Amt
begært Ministeriets Resolution for, hvorledes der vil være
at forholde med Omkostningerne ved N. N.“s Kur og Pleje
paa Randers Sygehus fra den 25. Januar d. A.

B. om Skolekontingent i Ronne.
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Det fremgaar af Sagen, at den paagældende, der intet 27. Juli.
Forsørgelseshjem har her i Riget, og som derfor i Medfør

af § 27 i Lov om det offentlige Fattigvæsen af 9. April
f. A. skal forsørges af den Kommune, hvor han befindes
trængende til offeutlig Understøttelse, den 24. Januar d. A.

som tilskadekommen og blottet for Subsistensmidler blev

indbragt til Bjerringbro Kro i Hjermind Sogn under
Viborg Amt, at vedkommende Sognefoged, som i denne
Anledning blev tilkaldt, forsynede ham med Jernbanebillet

til Randers, og at han der ved Fattigvæsenets Foranstalt¬
ning maatte indlægges paa Sygehuset.
Foranlediget heraf skulde man til Efterretning og videre

fornøden Bekendtgørelse tjenstligst melde, at Ministeriet efter

det saaledes foreliggende maa holde for, at da bemeldte

N. N. er befunden trængende til offentlig Understøttelse i
Hjermind=Le=Hjorthede Kommune under Viborg Amt, og
da han ved den stedlige Politimyndigheds Foranstaltning

er bragt til Randers Købstad i Stedet for, at han skulde
have været afleveret til Stedets Fattigvæsen, maa det paa¬
hvile Hjermind=Le=Hjorthede Kommune at afholde de med

hans Kur og Pleje paa Randers Sygehus forbundne Om¬

kostninger mod Refusion i Henhold til ovennævnte Lov¬
bestemmelse.

Bekendtgørelse ang. Skolekontingentet i Rønne 30. Juli.
lærde Skoles to overste Klasser. (Ministeriet for Nr. 124.
Kirke= og Undervisningsvæsenet.)
Efterat den hidtilværende højere Realskole i Rønne ved

Lov af 12. April d. A. er blevet omdannet til en lærd

Skole, og efterat Skolen herved er bleven udvidet med to

højere Klasser, har Ministeriet under 30. Juli fastsat, at

Skolekontingentet for Disciple i Rønne lærde Skoles 5. og
6. Klasse opkræves med et aarligt Beløb af 90 Kr.

1892.
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Skr. ang. Alderdomsunderstøttelse.

——

1. Aug.

Indenrigsmin. Skr. (til Amtmanden over Ran¬
ders Amt) ang. Bestemmelsen i 8 2b i Lov Nr. 69

af 9. April 1891 om, at Adgangen til Alderdoms¬
understøttelse er betinget af, at vedkommende ikke

til Fordel for Børn eller andre har betaget sig selv
Midlerne til sit Underhold.
I det med Amtets Skrivelse af 25. Juni d. A. hertil
indkomne Andragende har Gjerlev=Enslev Sogneraad be¬

gjært Ministeriets Resolution for, hvor vidt der vil kunne

tilstaas Aftægtskone N. N. Alderdomsunderstøttelse i Hen¬

hold til Lov Nr. 69 af 9. April f A. uanset Bestemmelsen

i § 2 b., hvorefter Adgang til Alderdomsunderstøttelse

blandt andet er betinget af, at vedkommende ikke til Fordel

for Børn eller andre har betaget sig selv Midlerne til sit
Underhold.

Det fremgaar af Sagen, at paagældende Aftægtskone

i 1885 overdrog den hende tilhørende Gaard til en af sine

Sønner, imod at han skulde fyldestgøre de andre Børn for
deres Arv og derhos give hende frit Husly samt tilsvare
hende en fast aarlig Aftægt, der sikredes med 2 Prioritets

Panteret i den solgte Ejendom næstefter et Kreditforenings¬
laan paa 12,000 Kr. Ejendommen skiftede derefter gen¬

tagne Gange Ejer, og under en mod den sidste af disse
iværksat Retsforfølgning udkom der ved Salget af Ejen¬

dommen ikke tilstrækkeligt til Dækning af hendes Fordring,
saaledes at hun mistede sin Aftægt.
Foranlediget heraf skulde man til Efterretning og

videre fornøden Bekendtgørelse tjenstligst melde, at da den
Aftægt, den paagældende betingede sig ved Salget af sin
Ejendom, var tilstrækkelig til hendes Underhold, og da der

efter det foreliggende ikke er Føje til at antage, at hun

skulde have anset den Pantesikkerhed, der blev givet hende
for samme, for ufyldestgørende, finder Ministeriet ikke, at

ovennævnte Lovbestemmelse kan være til Hinder for, at der 1. Aug.
tilstaas hende Alderdomsnnderstøttelse.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. (til Biskoppen 2. Aug.
over Sjællands Stift) ang., at der maa kunne til¬

lægges Børn, der ere fødte inden Forældrenes efter
en i Henhold til D. L. 3—16—8 erhvervet Bevil¬

ling indgaaede Ægteskab, Faderens Efternavn.
Efter gentagende at have brevvekslet med Justitsmini¬
steriet i Anledning af det af Deres Højærværdighed med

behagelig Skrivelse af 26. April d. A. hertil indsendte An¬

dragende, hvori Sognepræst for N. N. Menighed N. N.
forespørger, hvor vidt han vil kunne efterkomme en af

Grosserer N. N. fremsat Begæring om, at to af denne,
medens hans tidligere Ægteskab stod ved Magt, med N. N.

avlede, henholdsvis den 12. Februar 1890 og den 20.
Juli f. A. fødte Børn, nu efter at han den 12. Marts
d. A. inden N. N. Birk har indgaaet borgerligt Ægteskab

med Barnemoderen, maa blive indførte i Ministerialbogen

med Faderens Familienavn, skulde Ministeriet tjenstlig melde

til behagelig Efterretning og videre Bekendtgørelse, at man,
efter at Børnenes Forældre, ifølge Meddelelse fra Instits¬
ministeriet efter Erhvervelsen af den for Faderens Ved¬

kommende fornødne Dispensation fra D. L. 3—16—8,

have indgaaet Ægteskab, med Deres Højærværdighed maa
væee enig i, at den af Faderen fremsatte Begæring vil være

at tage til Følge*)
—— —

*)Under Brevvekslingen om denne Sag med Justits¬
ministeriet udtalte dette Ministerium paa dertil fra

Ministeriet for Kirke= og Undervisningsvæsenet given

Anledning bl. a., at det var enigt i, at det Resultat,

der antages med Hensyn til Ægteskaber indgaaede
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V. ang. Udførsel af Husdyr til Velgien.

——

3. Aug.
Nr. 125.

Bekendtgørelse ang. Forholdsregler vedrørende
Udførselen af Husdyr til Belgien. (Indenrigs¬
ministeriet)
I Henhold til den Regeringen ved Lov af 25. Februar
1876 angaaende Forholdsregler vedrørende Udførselen af

Husdyr fra Danmark givne Bemyndigelse bliver herved
med Hensyn til Udførselen af Kreaturer til Belgien til

fremtidig Iagttagelse foreskrevet følgende:
1. Indskibningen af Kreaturerne sker under Veterinær¬
politiets Tilsyn.

2. Ethvert Kreatur (Heste, Kvæg, Faar, Geder, Svin
eller andre klovbærende Dyr), som med Skib agtes udført

herfra til Belgien, skal forinden Indladningen paa Af¬
senderens Bekostning undersøges af en dertil af Indenrigs¬
ministeriet antagen Dyrlæge. Den Betaling, der bliver at

yde Dyrlægen, og som ogsaa bliver at erlægge for de

Dyr, der blive afviste, fastsættes af Indenrigsministeriet.
3. Saafremt der ikke 4 Timer før den af Rederiet

til Kreaturindladning fastsatte Tid er anmeldt Kreaturer til
Undersøgelse, er Dyrlægen ikke forpligtet til yderligere at

holde sig disponibel til Kreaturundersøgelse ved Eksporten
den Dag.

Undersøgelsen af Kreaturerne skal foregaa i Land og
ved Dagslys.

Saa vidt muligt skulle de særstilte Flokke af Kreaturer

holdes saaledes afsondrede fra hverandre, at ingen Over¬

i Henhold til meddelt Dispensation fra D. L.
3—16—8, og som efter Justitsministeriets For¬

mening ubetinget maa gaa ud paa, at Barnet er¬
holder Ret til at tillægges Faderens Navn, ogsaa

maa gælde i de sjældne Tilfælde, i hvilke Ægteskab i
Strid med Lovgivningen er indgaaet, uden at Be¬

villing dertil er meddelt.

B. ang. Udførsel af Husdyr til Belgien. 703 1892.

førelse af mulig tilstedeværende Smitte fra den ene Flok til 3. Aug.
den anden kan finde Sted.

Hvor særlige Opstaldningslokaler ere eller maatte blive
indrettede, er Dyrlægen berettiget til at fordre de paa¬

gældende Dyr (med Undtagelse af Heste og Faar) ind¬
staldede i disse senest 2 Timer, forinden den endelige

Undersøgelse foretages. Kreaturafsenderen er forpligtet til
at fodre og vande sine Kreaturer mindst 1 Gang under

Opholdet i Observationsstalden.

Dyrlægen er berettiget til, hvor saadant maatte anses
for nødvendigt, at fordre Faar og Svin fremstillede til

Undersøgelse i Fold eller anden Indhegning for at kunne
forvisse sig om Beskaffenheden af Dyrenes Bevægelse.
Det paahviler Kreaturafsenderen at yde Dyrlægen den

til Undersøgelsens Udførelse nødvendige Medhjælp af Ar¬
bejdskraft

4. Henstaa Kreaturer, der ere synede, mere end 24

Timer i Land eller i Skib, forinden Afrejsen foregaar,

skulle de underkastes et nyt Eftersyn, for hvilket der intet
Gebyr erlægges, for saa vidt Forsinkelsen er Afsenderen
utilregnelig.

5. Dyrlægen maa ved Undersøgelsen, ved hvilken hvert

enkelt Dyr fremstilles særskilt, særlig have sin Opmærksomhed
henvendt paa, om det har et sygeligt, daarligt og ilde Ud¬

seende, med haard fastliggende Hud og slet Haarlag,
Feber,Kuldegysninger, hyppigt og anstrengt Aandedræt,

Hoste, abnorme Aandelyde, sygelig forandret Hudfarve, Af¬
sondringer og Udtømmelser, saasom stærkt Udflod af Øjne

og Næse, blodig Urin, blodige Ekskrementer og lignende,
Hududslæt saasom Blegner, Blærer eller Pustler,

Hud¬

—

blottelser eller Saar, saasom Overhudsafstødning eller auden
Beskadigelse af Hud og Slimhindebeklædning,

—

Uldtab

med Saar=, Skæl= og Skorpedannelse i fremtrædende Grad,
ømmende eller haltende Gang m. m.
Fjortende Hæfte.

30
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3. Aug.
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Til den Ende vil det navnlig være nødvendigt at fore¬
tage en nøjagtig Undersøgelse af Kreaturets Læber og

Mundhule, af Yver og Patter, Klovspalter, Krone og

Baller, Uldpels og Hud, Næse og tilgængelige Lymfe¬
kirtler, alt i Forhold til de fremstillede Dyrs forskellige Art.

6. I alle saadanne Tilfælde, hvor de ovennævnte

sygelige Tilstande eller andre, der kunne tillægges lignende
Betydning, ifølge deres Beskaffenhed enten lade formode Til¬
stedeværelsen af smitsom Sygdom eller blot maa befrygtes
i Belgien at kunne vække Formodning om Tilstedeværelsen

af nogen saadan, navnlig Kvægpest, Oksens ondartede

Lungesyge, Mund= og Klovesyge, Faarekopper, Faareskab,
miltbrandartet Rosen, Svinedifteritis, Tuberkulose og Snive,
bliver Sundhedsattest for de paagældende Dyr at nægte af
Dyrlægen, og deres Udførsel til Belgien at forbyde af Po¬

litiet. Kokopper og Ringormudslæt i ringe Grad nødvendig¬

gør dog ikke Kreaturets Afvisning.
Hvor vidt Tilstedeværelsen af et enkelt med smitsom

Sygdom behæftet Dyr iblandt en til Afsendelse anmeldt
Flok skal bevirke, at Sundhedsattest nægtes for hele Flokken
eller eventuelt for hele Ladningen, afgøres i hvert enkelt

Tilfælde af Veterinærpolitiet.
Dyrlægen er berettiget til at afvise de til Undersøgelse

fremstillede Dyr, naar han har Grund til at formode, at
de, skønt de ikke frembyde kendelige Sygdomstegn, dog kunne
være smittede, ligesom Dyr, hvis Foderstand eller hele Ud¬

seende kan gøre dem uskikkede til at taale Sørejsen eller

mistænkte for at lide af Tuberkulose eller anden Sygdom,
kunne afvises, selv om der hos Dyret ikke kan konstateres

nogen bestemt Sygdom.
7. Efter foretagen Undersøgelse afgiver Dyrlægen:
1) Sundhedsattest paa de af ham til Udførsel godkendte

Dyr“ i denne Attest anføres Dyrenes Mærke
og Køn.

Cirk. ang. officielle Bekendtgørelser.
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2) Indberetning til Politimesteren om, hvilke Dyr (Mærker3. Aug.

og Køn) der ere blevne tilbageviste, indeholdende Op¬

lysning om, af hvilken Grund Afvisningen har
fundet Sted, samt hvilke Foranstaltninger der i An¬
ledning heraf maatte være trufne. Denne Indberet¬
ning indsendes uden Ophold af Politimesteren direkte
til Indenrigsministeriet.

Generaldirektor. for Skattev. Skr. (til et Amt) 3. Aug.

ang., hvorledes et Bevis, hvorved en Person er¬
kendte af en anden at have modtaget to Spare¬

kassebøger med Bemyndigelse for ham til paa disse
at hæve 5,000 Kr. for derefter at udsætte denne

Snm til Forrentning for Ejerinden, vilde være at
stemple.
at Beviset maa anses stempelpligtigt
som Gældsbevis med Hensyn til de ovennævnte 5,000 Kr.,

som Udstederen ifølge Dokumentet har været berettiget til

at hæve paa Bøgerne og udsætte til Forrentning, dog kun
med simpel Gældsbrevstakst, da N. N. ikke personlig har
paataget sig at svare Renter af Beløbet.

Finansmin. Cirk. (til samtlige Amtmænd) ang. 5. Aug.

de privilegerede Blades Ret til Betaling for officielle

Bekendtgørelser, hvorved Ejerne af bjerget Forstrands¬
gods indkaldes.
Da Udgiverne af de privilegerede Blade ifølge den dem
paahvilende Forpligtelse til uden Betaling at optage offi¬

cielle Bekendtgørelser, hvis Indrykkelse ellers vilde falde det
offentlige til Last, kun ville være berettigede til Betaling
for Bekendtgørelser, hvorved Amterne indkalde Ejerne af

1892.

706 B. om Forandring af Jurisdiktionsgrænse.

5. Aug. bjerget Forstrandsgods, for saa vidt Strandingsmassen efter
Fradrag af øvrige Omkostninger dertil kan tilstrække, skal
man efter at have brevvexlet om Sagen med Indenrigs¬

ministeriet tjenstlig anmode Dhrr. Amtmænd om behagelig
at ville instruere de dem underlagte Retsbetjente i deres

Egenskab af Forstrandsbestyrere om ikke at honorere de

privilegerede Blades, Regninger for saadanne Bekendt¬
gørelser, forinden Opgørelsen over det paagældende Gods

har fundet Sted, medmindre det alt paa et tidligere Tids¬
punkt er øjensynligt, at Godset vil give et Overskud, til¬

strækkeligt til Dækning af Regningsbeløbet.

8. Aug.
Nr. 130.

Vekendtgørelse om Forandring af Jurisdiktions¬
grændsen mellem Bølling og NørreHerreders og
Hammerum Herreds Jurisdiktion. (Justitsmini¬
steriet.)
Paa Justitsministeriets derom allerunderdanigst ned¬
lagte Forestilling har det behaget Hans Majestæt Kongen
under B8. ds. allernaadigst at bifalde, at den Del af Vorgod

Sogn, som ligger Øst for en Grænse, der drages fra det

Punkt, hvor Skellet imellem Timring og Vorgod Sogne

støder til Barde eller Abbild Aa, og derpaa, først
følger dette Vandløb indtil dets Udløb i Vorgod Aa samt

derefter denne Aa indtil det Punkt, hvor Grænfen imellem
Vorgod og Nørre Vinm Sogne støder til Aaen, fra 1.

Januar 1893 at regne maa henlægges fra Bølling og
Nørre Herreders Jurisdiktion til Hammerum Herreds Ju¬

risdiktion, dog saaledes at civile og kriminelle Rets¬
handlinger, hidrørende fra den paagældende Del af Vorgod
Sogn, som sorinden ovennævnte Tidspunkt maatte være
paabegyndte ved Bølling og Nørre Herreders Ret, skulle
tilendebringes sammesteds.

Skr. ang. fremmedes Næringsadkomst.
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Anordning ang. Indbetaling til og Udbetaling 8. Aug.
fra Stiftsøvrighederne af de entledigede Præster og Nr. 133.
Præsteenker tilkommende Pensioner. (Ministeriet for
Kirke= og Undervisningsvæsenet.
Indm. Saml. pag. 476.

Indenrigsmin. Skr. (til Amtmanden over Hjør¬ 9. Aug.

ring Amt) ang. fremmedes Adgang til at erhverve
Næringsadkomst her i Riget.
I det med Amtets Skrivelse af 16. Juni d. A. mod¬

tagne Andragende har N. N. af Hjørring, der er født i
Rusland og ikke har erhvervet dansk Indfødsret, under

Anbringelse af, at han ønsker at vinde Borgerskab som

Rebslager i Hjørring, forespurgt, hvor vidt han i Henhold
til de mellem Danmark og Rusland bestaaende traktat¬

mæssige Overenskomster maatte være fritaget for at stille
den i Lov Nr. 73 af 23. Maj 1873 § 1 ommeldte Sikker¬
hed for, at han og Familie i Tilfælde af Trang andetsteds

ville blive modtagne til Forsørgelse, hvorhos han i be¬

nægtende Fald har anholdt om saadan Fritagelse.
Næst i denne Anledning at bemærke, at det kun er

med Hensyn til Handelsnæring, at der ved Traktater er

hjemlet visse fremmede Staters Undersaatter en særlig be¬

gunstiget Stilling i Henseende til Erhvervelse af Nærings¬
adkomst her i Riget, jfr. Indenrigsministeriets Skrivelse af
14de Juni 1862 i den Ussingske Reskriptsamling“), skulde

man til Efterretning og videre fornøden Bekendtgørelse

tjenstligst melde, at Ministeriet ingen Myndighed har til at
dispensere fra fornævnte Lovbestemmelse, men at man i

øvrigt antager, at Fordringen om den der paabudte Sikkerheds¬
stillelse maa kunne bortfalde, naar Bestyrelsen for den Kommune,

i hvilken paagældende vil nedsætte sig, dertil giver sit Samtykke.

*) Se nærværende Samlings 7. Hæfte Side 124 ff.
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13. Aug.

Indenrigsmin. Skr. (til Amtmanden over Vejle

Amt) ang. Udgifterne ved en fra Kolding Købstad

til Ærøskøbing hjemvist Haandværkssvends Over¬
sendelse fra Svendborg til Ærøskøbing.
at de paagældende Udgifter ifølge de i
§ 57 i Lov om det offentlige Fattiqvæsen af 9. April f. A.
indeholdte Grundsætninger ville være at udrede paa den i

bemeldte Paragrafs næstsidste Punktum, jfr. § 55 in sine,
foreskrevne Maade.

16. Aug

Bekendtgørelse om en ny Tarif for Købstædernes

Nr. 136. almindelige

Brandforsikring.

I Henhold til Lov af 14. Maj 1870 § 2 har Justits¬

ministeriet meddelt Samtykke til følgende af Repræsentant¬

skabet for Købstædernes almindelige Brandforsikring vedtagne

Forandringer i den under 7. August 1876 stadfæstede Tarif
for Forsikringen.
Fra 1. April 1893 bortfalder det ved § 5 i den af

Justitsministeriet under 7. August 1876 stadfæstede Tarif

fastsatte aarlige Tilskud til Reservefonden og til Dækning

af Administrationsomkostninger af ⅓ p. m. af Forsikrings¬
summen, saavel som det ved Frd. af 14. Februar 1874 for

Købstaden Reykjavik bestemte Tilskud til Administrations¬
fonden. Endvidere bortfalder det ved Tariffens § 4 c 2

bestemte Kontingenttillæg af 1 p. m. for Bygninger og

Genstande henhørende til 3dje Klasse, hvorhos Kontingent¬
tillægget for Bygninger og Genstande henhørende til 4.

Klasse nedsættes fra 1 p. m. til 1 p. m. af Forsikrings¬
summen.

Samtidig hermed foretages følgende yderligere Æn¬
dringer i Tariffen:

B. om en ny Tarif f. Købst. alm. Brandforsikring.
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1. Til § 1:

16. Aug.

Fra 3. Klasse overføres til 4. Klasse: Øl= og
Eddikkebryggerier, Maltgørerier og Møller, der drives
ved Vandkraft.

Under 4. Klasse opføres Chokoladefabrikker, Suk¬
kervarefabrikker.

Af 4. Klasse udgaa „Møbelfabrikker og lignende
større Værksteder for Træarbejde“

Under 4. Klasse i Stedet for Ordene i 3. og 4.

Linie „eller hvori der benyttes Dampmaskine af mindst

2 Hestes Kraft“ sættes „hvortil henregnes enhver
industriel Virksomhed, som benytter Kraftmaskine, der
drives ved Damp, Gas eller Elektricitet“

Under 5. Klasse opføres „større Snedkerier og

andre lignende Værksteder for Træarbejde, Kokesfabrik¬
ker, Halmvarefabrikker“

Fra 5. til 6. Klasse overføres: Dampmøller, Fi¬

nerskærerier, Savværker eller dermed beslægtede Anlæg,
Oliefabrikker.
2. Til s4a:

Kontingentet for 1. og 2. Klasse forandres saa¬
ledes:

1. Risiko. 2. Risiko.

1. Klasse 5 Øre. 7 Øre.
2.—

8

—

20

—

3. Til § 4 b:

Kontingentet for 6. Klasse forandres til 1 pCt.

Ifølge heraf træder i Kraft fra 1. April 1893
følgende

reviderede Tarif.

I. De under Forsikringen indtegnede Bygninger og
Genstande blive med Hensyn til Kontingentets Beregning at
henføre til følgende 6 Klasser:

1892.
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1. Klasse.

16. Aug.

Kirker, for saa vidt ingen Del deraf benyttes til Be¬

boelse, almindelig Økonomi eller paa lignende Maade.
2. Klasse.

Alle Bygninger, der benyttes til Beboelse eller al¬
mindeligt Næringsbrug, eller som ikke henhøre under nogen
anden Klasse.

Til denne Klasse henføres alle Indhegninger af Mur,
Plankeværk eller Stakit, Broer, Brøndredskaber og deslige
Genstande, som i Medfør af Vedtægtens § 6 b kunne for¬

sikres i Forbindelse med Bygninger, samt Bygninger under
Opførelse, som foreløbig indlemmes under Forsikringen i
Henhold til Vedtægtens § 17, 2. Stykke.
3. Klasse.

Apoteker,

Brødbagerier
Cementfabrikker

Fajancefabrikker,
Kalkværker

Møller, som drives ved Hestekraft eller alene benyttes
til Vandafledning,
Porcellænsfabrikker

Reberbaner og Reberboder,
Saltværker.

4. Klasse.
Brændevinsbrænderier,

Chokoladefabrikker,
Destillationer,

Eddikebryggerier
Farverier (større

Jern= og Metalstøberier,
Maltgørerier,
Møller, som drives ved Vandkrast,

Sukkervarefabrikker,
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Teatre og Forlystelsessteder,
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Ølbryggerier,

Bygninger, som benyttes til fabrikmæssig Virksomhed,
hvortil henregnes enhver industriel Virksomhed, som

benytter Kraftmaskine, der drives ved Damp, Gas

eller Elektricitet, alt med Undtagelse af det i 3.,
5. og 6. Klasse henførte.
5. Klasse.

Bomuldsspinderier,

Cigar= og Tobaksfabrikker,
Cikoriefabrikker

Fabrikker for Tilvirkning af Bomulds=, linnede eller
uldne Varer,
Gasværker

Glasværker,

Halmvarefabrikker,

Hørspinderier,
Kokesfabrikker,

Papirfabrikker,
Spritfabrikker,
d*
Større
Snedkerier

og andre lignende Værksteder for

Træarbejde
Sukkerfabrikker,

Tapetfabrikker,

Teglværker,
Uldspinderier.
6. Klasse.

Bygninger, hvori der behandles eller som hovedsagelig
benyttes til Oplagssted for Beg, Fernis, Fosfor, Kam¬
fin, Petroleum, Terpentin eller andre Belysnings¬
vædsker, Tjære, Tran, Ildtændere eller deslige,
Dampmøller,

Finerskærerier,
Kradsuldsfabrikker
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Oliefabrikker,

Savværker eller dermed beslægtede Anlæg,
Vatfabrikker

Voksdugsfabrikker,

Vejrmøller med Undtagelse af de til 3. Klasse henførte.
2. I enhver af de anførte 6 Klasser deles Bygnin¬
gernei 2 Risikoer, nemlig:

1. Risiko: Alle Bygninger, hvis Tage ikke ere belagte
med Straa, Rør, Lyng eller lignende let fængeligt
Materiale med følgende Undtagelser:

a. Kirker, der ikke ere forsynede med et passende
Antal Lynafledere eller, for saa vidt de ere sam¬
menbyggede med andre Bygninger, ikke ere ad¬

skilte derfra ved Brandgavl.
b. De til 6. Klasse hørende Vejrmøller, som ikke ere

opførte helt af Mur indtil Hatten.

Under denne Risiko henhøre ligeledes alle de i

§ 1 under 2. Klasse anførte Indhegninger og deslige.
2. Risiko: Alle Bygninger, som efter foranstaaende Be¬
stemmelser ikke henhøre under 1. Risiko.
3. De til en Ejendom hørende enkelte Bygninger og
Genstande klassificeres særskiltefter §s 1 og 2, hvorved dog

bliver at iagttage følgende:

a. Naar en til 2. Klasse hørende Bygning ikke er ad¬

skilt ved i det mindste en Bindingsværks=Gavl, der,
for saa vidt deri er nogen Aabning, er forsynet med
selvlukkende Jerndør i Murindfatning, eller ved et

aabent Mellemrum af mindst 1 Alen fra en til
samme Ejendom hørende Bygning af 3., 4., 5. eller

6. Klasse, bliver hin at henføre til samme Klasse
som denne.

Samtlige til en Ejendom hørende Bygninger af 3.,

4., 5. og 6. Klasse klassificeres efter den farligste
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Bedrift, med mindre de enkelte Bygninger ere ad¬ 16. Aug.
skilte fra hinanden ved et aabent Mellemrum af

mindst 5 Alen eller ved Brandgavl (Lov af 30. De¬
cember 1858 § 8).
C.

Bygninger af 1. Risiko, som ikke ere adskilte fra

Bygninger af 2. Risiko ved et aabent Mellemrum af
mindst 1 Alen eller ved Brandgavl, henføres til 2.
Risiko.

Ved „Ejendom“ forstaas samtlige til samme Bedrift
hørende Bygninger.
4.

I Overensstemmelse med det foranførte bliver det

aarlige Kontingent at beregne faaledes:
Af de ifølge Vedtægtens §§ 6 og 7 forsikrede Byg¬

2.

ninger og Genstande pr. 100 Kr. Forsikringssum:
1. Risiko.

1.
2.

Klasse

—

3.

8

6.

b.

12

16

5. —

—

-

—

24

40

2. Risiko.

Øre. 7 Øre.

—

—

4.—

5

20 —

22
26 —

—

34 —

—

50 —

Af de i Vedtægtens § 8 ommeldte Maskiner m. m.,
naar Bygningen, hvori de ere anbragte, henhører til

1. eller 2. Klasse. 1 pCt. af Forsikringssummen,
3. — . 14
4. — . 13

5. — . 19
6.
C.

—

..

—

—

1

Tillæg til det foran fastsatte Kontingent:
1. Af

Bygninger og Genstande, hørende til 1. og

2. Klasse, hvis samlede Forsikringssum for en

enkelt Ejendoms Vedkommende overstiger 200,000
Kr., erlægges: for Kirkers Vedkommende Ip. m.
og for de øvrige Ejendommes Bedkommende 1

714 B. om en ny Tarif f. Købst. alm. Brandforsikring.

1892.
———

p. m. af den Del af Forsikringssummen, som

16. Aug.

overstiger det nævnte Beløb.
2.

Af Bygninger og Genstande, henhørende til 4.,

5. og 6. Klasse, hvis samlede Forsikringssum for
en enkelt Ejendoms Vedkommende overstiger
15,000 Kr., erlægges for de til 4. Klasse hørende

Bygninger og Genstande 1 p. m. og for de til
5. og 6. Klasse hørende Bygninger med Tilbehør
1 p. m. af Forsikringssummen.
For Forsikring mod Skade ved Sprængning efter

d.

Vedtægtens § 3, sidste Stykke, erlægges 1 pCt. af
Forsikringssummen.
8.

I de Købstæder, hvor Vandværker ere indrettede, kan

Bestyrelsen, naar der med Værket er forbundet et
passende Antal Brandhaner og Omstændighederne i

øvrigt tale derfor, tilstaa en Nedsættelse af 2 Øre

pr. 100 Kr. Forsikringssum for de Bygninger med

Tilbehør af 2., 3., 4., 5. og 6. Klasse, som ligge
inden for Vandværkets Omraade.
f.

Brøkøre gøres i alle Beregninger til hele Øre.

5. For enhver i Halvaarets Løb tegnet ny Forsikring

eller Omforsikring erlægges som Kontingent 1 Kr., med et
Tillæg, beregnet af Forsikringssummen for den eller de

Bygninger med Tilbehør, som have været undergivne Bur¬
dering, af 50 Øre for hvert fulde Tusinde Kroner, som

Summen overstiger 2,000 Kr. indtil 10,000 Kr., og 25 Øre

for hvert overskydende 1,000 Kr. — Ved de almindelige
Omvurderinger ester Vedtægtens § 37, 2. Stykke, bliver
dog intet saadant Kontingent at beregne.

For Indtegning til Forsikring mod Sprængningsskade
erlægges det halve af denne Afgift.
Dette Ekstratillæg erlægges til den først paafølgende

1. April eller 1. Oktober i Forbindelse med Ejendommens
øvrige Kontingent.
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6. Opstaar der Tvivl om, til hvilken Klasse eller 16. Aug.
Risiko Bygninger eller Genstande skulle henføres, eller om

en Genstand overhovedet hører under Bygningsforsikringen,
bliver saadant at afgøre af Bestyrelsen.

Under særegne Omstændigheder er Bestyrelsen derhos
bemyndiget til, efter at have indhentet vedkommende Re¬
præsentants Erklæring, at nedsætte det ovenanførte Kon¬

tingent. Om saadanne Nedsættelser meddeles der det først
sammentrædende Repræsentantskab en Beretning

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. (til Inspek= 20. Aug.
tøren for det kongelige Frederiks Hospital og den
kongelige Fødsels= og Plejestiftelse) ang. Be¬

styrelsesforholdene ved det kongelige Frederiks Hos¬

pital og den kongelige Fødsels= og Plejestiftelse.
I Henhold til allerhøjeste Resolution af 26. Februar
d. A., hvorved Ministeriet indtil videre har overtaget den
stedlige Bestyrelse af det kongelige Frederiks Hospital og

den kongelige Fødsels= og Plejestiftelse med Bemyndigelse til
at henvise en Del af de af Direktøren for bemeldte Stif¬
telser hidtil afgjorte Sager til Inspektøren for samme, har
Hr. Inspektøren i Overensstemmelse med Ministeriets Op¬

fordring ved behagelig Skrivelse af 2. d. M. fremsat et

Forslag til den i ovennævnte Henseende nødvendige Ord¬
ning af de Sager, der udelnkkende angaa Forholdet

imellem Ministeriet og Stiftelsernes Inspektør.

I denne Anledning undlader Ministeriet ikke tjenstligst
at meddele Dem til behagelig Efterretning, at man kan
bifalde Deres Indstilling i dens Helhed og derfor i Henhold

til ovennævnte allerhøjeste Resolution vil have fastsat de
nedenstaaende Regler med Hensyn til følgende Sager ved¬
rørende de her omhandlede Stiftelser:
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A. Det kongelige Frederiks Hospital.

20. Aug.

1. Forvaltningen af Hospitalets Formue og

Ejendomme, Regnskaber, Budgetter m. m.
a) Ministeriet træffer Bestemmelse om Anbringelse af

Hospitalets Kapitaler og om Anbringelsesmaaden, om

Opsigelse af Panteobligationer, Salg eller anden Dis¬
position over Pengeeffekter, Rentenedsættelse eller anden

Forandring i Aktiverne.

Samtlige Aktiver blive som hidtil at forsyne med
Ministeriets Prohibitiopaategninger. Naar Prohibitiv¬
paategningerne ere annullerede af Ministeriet, er In¬
spektøren bemyndiget til at forsyne Panteobligationer og
Pengeeffekter med Kvitteringspaategninger eller Trans¬
port til Ihændehavere.
b)

Inspektøren har Ansvaret for Opbevaringen af Hospi¬

talets Obligationer og Pengeeffekter (ikke kontante

Penge), samt for de Hospitalet tilstillede Deposita, for
saa vidt disse ikke bestaa i rede Penge, og er der i
denne Anledning overgivet Inspektøren Nøglen til det
Jernskab, hvori disse Effekter opbevares. Nøglen til det

Rum, hvor Jernskabet er anbragt, er overgivet til
Kassereren. For denne Nøgle og dens rette Brug har
Kassereren Ansvaret.

c) De maanedlige Kasseekstrakter afgives til Inspektøren.
0)Inspektøren forestaar Bestyrelsen af de Hospitalet til¬

hørende private Beboelsesejendomme, derunder Udleje
af samme; dog kræves Ministeriets Approbation paa

Udleje til væsentlig lavere Lejesummer end hidtil og til
Udleje paa usædvanlige Vilkaar, navnlig paa længere
Aaremaal. Ministeriet træffer Bestemmelse om Udleje

af Apothek og det dertil knyttede Privilegium.
e) Inspektøren udsteder de fornødne Indtægts= og Udgifts¬
ordrer til Kassereren.

Skr. ang. Vestyrelsesforholdene ved Frederiks Hospital. 717 1892.
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k) Inspektøren gør Forslag til Budgettet og træffer Be= 20. Aug.
stemmelse om Posteringen paa Regnskabet og dettes

øvrige Form; han aflægger Aarsberetningen.

2. Embedsmænds og Funktionærers Ansættelse

og Afskedigelse.
Ministeriet ansætter og afskediger efter Indstilling af
Inspektøren:

Fuldmægtigen,
Forvalteren
Assistenterne,
Skriveren,

Kvartermesteren,

Husholdersken,
Oldfruen.

Inspektøren ansætter ogafskediger:
Kontorbudet,
Portnerne,

Vægteren,
Bademesteren,

den faste Snedker,
den faste Murer,
Barberen.

3. Meddelelse af Permission.

Præsten erholder Permission gennem sine gejstlige
Foresatte, efter at Inspektørens Erklæring forinden er ind¬
hentet.

Inspektøren meddeler Kassereren, Bogholderen og det
øvrige Kontorpersonale samt Forvalteren Permission.

4. Bygninger Inventariet og Økonomien.
Inspektøren træffer Bestemmelse om Licitationers Af¬

holdelse og approberer Budene; han fastsætter Spiseregle¬
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20. Aug mentet for Funktionærerne; han forestaar den aarlige Kas¬
sation af Inventariet.

I øvrigt høre alle Sager af denne Art under Inspek¬
tørens Afgørelse, for saa vidt de ikke kunne antages at have
Indflydelse paa de sanitære Forhold.

5. Patienterne.

Ministeriet træffer Bestemmelse om Anerkendelse af

Sygekasser og om Fastsættelse af modereret Betaling for
Interessenterne.

Inspektøren tilstaar fri Kur til tilskadekomne; han af¬
gør Spørgsmaalet, om en Patient skal betragtes som Ind¬
lænding eller Udlænding, og om Sikkerhedsstillelse, jfr. Re¬
solution af 14. Oktober 1886; han udøver den Direktøren

ifølge kongelig Resolution af 1. November 1888 Post 3 til
at suspendere Indlæggelsen af Patienter med Tyfus, Skar¬

lagensfeber, Rosen og Mæslinger tidligere tilkommende

Myndighed; han tilstaar Pladser paa Kysthospitalet.

6. Forskellige Sager.
Inspektøren fordeler Kontoen „ekstraordinær Lønning

til Kontorarbejde“; han tilstaar Understøttelser af Hospitalets
Fattigkasse.

B. Den kongelige Fødsels= og Plejestiftelse.

1. Forvaltningen af Stistelsens Formne,
Regnskabet, Budgettet.

Samme Regler gælde som under Hospitalet a, b,
e og f.

2. Bygninger, Inventariet og Økonomien.
Samme Regler gælde som for Hospitalet.

Skr. ang. Lægeraadet ved Frederiks Hospital. 719 1892.
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3. Embedsmænds og Funktionærers Ansættelse 20. Aug.
og Afskedigelse.

Ministeriet ansætter og afskediger:
Fuldmægtigen,
Assistenten,

Husholdersken, der tillige er Oldfrue.
Inspektøren ansætter og afskediger:

Assistenten hos Husholdersken og Oldfruen,
Portneren.

4. Forskellige Sager.
Inspektøren fordeler Kontoen „ekstraordinær Lønning

til Kontorarbejde“; han tilstaar Understøttelser af Stiftelsens
Fattigkasse.

Inspektøren træffer Bestemmelse i nedenstaaende løbende
Sager:

Forhøjelse af den ordinære Plejeløn inden for den af
Ministeriet fastsatte Grænse.

Udlevering af Stiftelsens Alimentationsbørn til Mø¬

drene og Forbehold herom ved deres Udsættelse.
Kassation af Plejesteder.

Adoption af Stiftelsens Alimentationsbørn.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. (til Læge= 20. Aug.
raadet og Inspektøren ved det kongelige Frederiks
Hospital og den kongelige Fødsels= og Plejestiftelse)

ang. Lægeraadets Sammensætning m. m. for Frederiks
Hospitals Vedkommende.
Med Hensyn til Ordningen af de Spørgsmaal, der
ere fremkomne ved den allerhøjeste Resolution af 26. Ja¬

nuar d. A. som Følge af, at den Direktøren for det konge¬
lige Frederiks Hospital og den kongelige Fødsels= og Pleje¬
stiftelse hidtil tillagte stedlige Bestyrelse af bemeldte Stiftelser

1892.
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20. Aug. indtil videre er overtagen af Ministeriet, har man, for saa

vidt disse Spørgsmaal ere af Betydning for Stiftelsernes
Lægeraad, anmodet Dhrr. Overlæger og Hr. Inspektøren

om i Forening at udarbejde et Forslag. De have derefter
i behagelig Skrivelse af 6. f. M. fremsat et Forslag an¬
gaaende Lægeraadets Sammensætning og indre Forretnings¬

gang, samt Ordningen af de øvrige herhen hørende Sager,
der vedkomme Frederiks Hospital, medens De i øvrigt have

fundet det rettest at lade Fødsels= og Plejestiftelsens Forhold

blive Genstand for en særlig Indstilling fra Hr. Over¬
accouchøren og Hr. Inspektøren.

I denne Anledning undlader Ministeriet ikke tjenstligst

at meddele Dem til behagelig Efterretning og videre Be¬
kendtgørelse, at man kan bifalde Deres Indstilling i dens

Helhed, og at man i Overensstemmelse dermed i Henhold
til den forannævnte allerhøjeste Resolution vil have fastsat

de nedenstaaende Regler med Hensyn til Lægeraadet samt

for de følgende det kongelige Frederiks Hospital vedrørende

Sager:
1. Regulativ for Lægeraadet.

Lægeraadet for det kongelige Frederiks Hospital og
den kongelige Fødsels= og Plejestiftelse bestaar af samtlige

Overlæger ved Hospitalet og Overaccouchøren ved Fødsels¬

og Plejestiftelsen.
Lægeraadet vælger af sin Midte en Formaud for 6 Aar
ad Gangen.
Møde af Lægeraadet afholdes, naar Formanden ind¬

varsler et saadant, dog kan ethvert af Medlemmerne fordre
et Møde indvarslet af Formanden.

Formanden leder Forhandlingerne, over hvilke den af
Ministeriet for Kirke= og Undervisningsvæsenet ansatte Se¬

kretær fører Protokol, der senere oplæses for og underskrives
af Deltagerne i Mødet.
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Afstemningen afgøres ved simpel Majoritet; er Stemme= 20. Aug.
antallet lige, afgør Formandens Stemme Sagen. Saafremt

Minoriteten i vigtigere Sager mener sig forurettet, kan den
afgive et Minoritets=Votum.
Forhandlingsprotokollen opbevares af Formanden.

Hospitalsinspektøren kan gennem Lægeraadets Formand

fordre Udtalelse af Lægeraadet om de af ham forelagte
Sager.

Formanden afgør, om Sagen skal afgøres ved mundtlig

eller skriftlig Behandling, samt om Inspektøren skal gøres
bekendt med Forhandlingens Detailler eller kun underrettes
om Resultatet af denne.

2. Embedsmænds og Funktionærers Ansættelse
og Afskedigelse m. m.
a) Reservelæger ansættes og afskediges af Ministeriet efter

Lægeraadets Indstilling.
b) Kandidater ansættes og afskediges af Inspektøren, naar
Lægeraadet derom er enigt. Fratrædelse før Tiden

bevilges af Inspektøren efter vedkommende Overlæges

Indstilling. Er der Uenighed i Lægeraadet om en
Kandidats Ansættelse eller Afskedigelse, tilkommer Af¬
gørelsen Ministeriet.
c) Klinisk Assistent ansættes og afskediges af det læge¬

videnskabelige Fakultet efter Lægeraadets Indstilling,
for saa vidt Inspektøren intet har at indvende mod
hans Ansættelse.
c)

Plejemødre ansættes og afskediges af Ministeriet efter
Lægeraadets Indstilling.

c)Sygeplejersker ansættes og afskediges af Inspektøren

efter Samraad med vedkommende Overlæge.

Den i Anciennetet respektive paa de to medicinske
og de to kirurgiske Afdelinger ældste Assistent ansættes

ordentligvis med vedkommende Overlæges Samtykke

1892.
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20. Aug

som Sygeplejerske, naar der er en Plads ledig for en
saadan henholdsvis paa en medicinsk eller en kirurgisk

Afdeling.
k) Eleverne:

1) Assistenter ansættes og afskediges af Inspektøren

efter Samraad med vedkommende Overlæge.
For at opnaa Ausættelse som Assistent maa

Eleven have gjort mindst 6 Maaneders Elevtjeneste
paa Hospitalet.
2) Elever ansættes af Inspektøren; Attest maa fore¬

ligge fra en af Hospitalets Læger — særligt dertil

udvalgt —, at Elevens Helbredstilstand ikke er til
Hinder for Ansættelsen.
Ved en Elevs Ansættelse tages der saa vidt muligt
Hensyn til Elevens Ønske om at maatte blive ansat
paa en bestemt Afdeling. Eleven forbliver ordentligvis

i hele sin Elevtid paa den Afdeling, hvorpaa hun er

ansat, og kun naar Overlægen paa en anden Afdeling
er villig til at modtage hende, kan hun forflyttes
dertil.

Naar en Elev ansættes som Assistent, forflyttes

hun til den anden respektive medicinske eller kirurgiske
Afdeling, eftersom hun har gjort Tjeneste paa en me¬

dicinsk eller en kirurgisk Afdeling. Undtagelse herfra
kan dog ske, uaar saavel Eleven som Overlægen paa

den Afdeling, paa hvilken hun er ansat, ere enige om,

at hun som Assistent forbliver paa den Afdeling, hvor
hun har gjort Elevtjeneste.

Elever afskediges af Inspektøren efter Samraad

med vedkommende Overlæge.

Vedkommende Overlæge skal være berettiget til straks
at suspendere en hvilken som helst til Sygeplejepersonalet

Sti. ung. Lægrruadet ved Frederiks Hospital. (23
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hørende Person. Meddelelse herom maa dog snarest afgives 20. Aug.
til Inspektøren.

Andragender fra Hospitalets Embedsmænd og Funk¬

tionærer til Kongen eller Ministeriet angaaende deres Tjene¬
steforhold til Hospitalet eller andre Hospitalet vedrørende

Anliggender indsendes gennem Inspektøren og med hans
Erklæring.
3. Meddelelse af Permission.

Ministeriet tilstaar Overlægerne Permission.

Ministeriet tilstaar, Reservelægerne Permission efter

vedkommende Overlæges Anbefaling. Naar Permissionen

ikke strækker sig ud over 8 Dage, kan dog Overlægen selv
tilstaa Reservelægen Permission, hvorom Inspektøren under¬
rettes.

Inspektøren tilstaar Kandidaterne, den kliniske Assistent
og

Plejemødrene Permission efter vedkommende Over¬

læges Anbefaling. Dog kan Overlægen tilstaa de nævnte
Funktionærer indtil 8 Dages Permission; Inspektøren un¬
derrettes herom.

Ministeriet tilstaar Inspektøren Permission; om Per¬
missionen meddeles der Lægeraadet Underretning.
4. Instrukser.

Ministeriet udfærdiger Instrukser for Overlæger, Re¬
servelæger og Plejemødre; Inspektøren for Kandidater.

Lægeraadet høres om Forandringer i gældende In¬

strukser saavel for Lægepersonalet som for det ved Syge¬
plejen ansatte Personale.

5. Økonomien og Inventariet.

Sager vedrørende Økonomien, Inventariet, Bygnin¬
gerne osv. afgøres af Inspektøren, for saa vidt de ikke

kunne antages at have Indflydelse paa de sanitære For¬

hold; i dette Tilfælde maa Inspektøren forinden forhandle

Sagen med Lægeraadet eller vedkommende Overlæge.

1892.
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6. Patienterne.

20. Aug.

Fri Kur for udenbys Patienter tilstaas af Inspek¬
tøren, efter at vedkommende Overlæges Erklæring er

indhentet om, at Patienten egner sig til Indlæggelse paa
Hospitalet.

Inspektøren approberer Anskaffelsen af kostbare Instru¬

menter, Bandager o. L., særlig af anden Slags end man
hidtil har benyttet.

7. Legatsager.
Ministeriet uddeler Cappels Rejsestipendium og Gunde¬

lach=Møllers Legat efter Lægeraadets Indstilling.

20. Aug.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. stil Over¬

accouchøren og Inspektøren for den kongelige

Fødsels= og Plejestiftelse) ang. Bestyrelsen af den

kongelige Fødsels= og Plejestiftelse.
Efter at Ministeriet som Følge af den allerhøjeste
Resolution af 26. Februar d. A. indtil videre havde over¬

taget den Direktøren for det kongelige Frederiks Hospital

og den kongelige Fødsels= og Plejestiftelse hidtil tillagte
stedlige Bestyrelse af bemeldte Stiftelser, anmodede man

Stiftelsernes Lægeraad og Hr. Inspektøren om at tage
under Overvejelse de ved denne Ordning fremkommende

Spørgsmaal, der vilde faa Interesse for Lægeraadet.
I behagelig Skrivelse af 30te f. M. have Hr. Over¬

acconchøren og Hr. Inspektøren derefter fremsat et Forslag
til Ordningen af disse Spørgsmaal, for saa vidt de angaa

den kongelige Fødsels= og Plejestiftelse, idet De derhos have
bemærket, at dette Forslag for de tilsvarende Forholds
Vedkommende i det hele er i Overensstemmelse med den

Indstilling, der med Hensyn til Frederiks Hospital under

6. f. M. er indsendt til Ministeriet af Lægeraadet og In¬
spektøren.
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I Anledning heraf skal Ministeriet ikke undlade tjenst¬20. Aug.

ligst at meddele Dem til behagelig Efterretning, at man
kan bifalde Deres Indstilling i dens Helhed, og at man
i Overensstemmelse dermed i Henhold til den forannævnte
allerhøjeste Resolution vil have fastsat de nedenstaaende

Regler med Hensyn til følgende Sager vedrørende den
kongelige Fødsels= og Plejestiftelse:

1. Embedsmænds og Funktionærers Ansættelse

og Afskedigelse m. m.

a) Reservelægen og Plejebørnslægen ansættes og afskediges
af Ministeriet efter Lægeraadets Indstilling;
h) Kandidaten ansættes og afskediges af Inspektøren, naar

Lægeraadet derom er enigt. Fratrædelse før Tiden

bevilges af Inspektøren efter Overaccouchørens Ind¬
stilling. Er der Uenighed i Lægeraadet om en Kan¬

didats Ansættelse eller Afskedigelse, tilkommer Afgørelsen
Ministeriet;
c)

Klinisk Assistent ansættes og afskediges af det læge¬
videnskabelige Fakultet efter Overaccouchørens Ind¬

stilling, for saa vidt Inspektøren intet har at indvende
mod hans Ansættelse;
0) Overjordemoderen ansættes og afskediges af Ministeriet

efter Overaccouchørens Indstilling;
c) Reservejordemoderen ansættes og afskediges af Inspek¬

tøren efter Overaccouchørens Indstilling;

*)

Inspektricen (der fører Tilsyn med Stiftelsens Pleje¬
børn) ansættes og afskediges af Ministeriet efter In¬

spektørens Indstilling;
8) Inspektricens Assistent ansættes og afskediges af In¬

spektøren;

b) Aftenlæreren ansættes og afskediges af Ministeriet efter
Overaccouchørens Indstilling;

1892.
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i)Plejemødre ansættes og afskediges af Ministeriet efter
Overaccouchørens Indstilling;

k) Sygeplejersker ansættes og afskediges af Inspektøren
efter Samraad med Overaccouchøren.
*

Overaccouchøren slal være berettiget til straks at sus¬
pendere Reservejordemoderen og en hvilken som helst til

Sygeplejepersonalet hørende Person. Meddelelse herom maa

dog snarest afgives til Inspektøren.

Andragender fra den kongelige Fødsels= og Pleje¬
stiftelses Embedsmænd og Funktionærer til Kongen eller

Ministeriet angaaende deres Tjenesteforhold til Stiftelsen
eller andre Stiftelsen vedrørende Anliggender indsendes

gennem Inspektøren og med hans Erklæring.

2. Meddelelse af Permission.

a) Ministeriet tilstaar Overacconchøren Permission;

b) Ministeriet tilstaar Reservelægen, Plejebørnslægen og
Overjordemoderen Permission ester Overaccouchørens
Anbefaling. Naar Permissionen ikke strækker sig ud
over 8 Dage, kan dog Overaccouchøren tilstaa Per¬
mission, hvorom Inspektøren underrettes.
c) Inspektøren tilstaar Kandidater, klinisk Assistent, Pleje¬

mødre og Reservejordemoderen Permission efter Over¬

accouchørens Anbefaling, dog kan Overacconchøren til¬
staa de her nævnte Funktionærer indtil 8 Dages
Permission. Inspektøren underrettes herom.

0) Inspektøren tilstaar Inspektricen og Inspektricens As¬

sistent Permission.

3. Instrukser.

Ministeriet udsærdiger Instrukser for Overaccouchøren,
Reservelægen og Plejemødre; Inspektøren for Kandidaten.

Lægeraadet høres om Forandringer i gældende Justrukser,
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saavel for Lægepersonalet som for det ved Sygeplejen an= 20. Aug.
satte Personale.

4. Økonomien og Inventariet.
0

Sager vedrørende Økonomien, Inventariet, Bygnin¬

gerne osv. afgøres af Inspektøren, for saa vidt de ikke
kunne antages at have Indflydelse paa de sanitære For¬
hold; i dette Tilfælde maa Inspektøren forinden forhandle
Sagen med Overacconchøren eller efter dennes Forslag
med Lægeraadet.

5. Forskellige Sager.
a) Ministeriet fastsætter Antallet af Filialerne for Fød¬
selsstiftelsen efter Overaccouchørens og Inspektørens

Indstilling;

b) Inspektøren tilstaar Sygeplejersker Adgang til at gen¬

nemgaa Kursus paa Fødselsstiftelsen efter Overaccou¬
chørens Indstilling;
c) Ministeriet tilstaar Fripladser til Læredøtre fra Island,

Færøerne og Grønland, efter at Overaccouchørens og
Inspektørens Erklæring er indhentet.
0) Tilstaaelse af Præmiekasser til Læredøtre sker af In¬

spektøren efter Overaccouchørens Indstilling;

c) Læredøtre uden for Kjøbenhavn antages og hjem¬
sendes af Inspektøren efter Overaccouchørens Ind¬

stilling.

Bekendtgørelse om Forandring i allerhøjeste An= 22. Aug.
ordning af 25. Oktober 1883 om Indførelse af nye Nr. 149.
Skoleembedseksaminer. (Ministeriet for Kirke= og
Undervisningsvæsenet).
Inden. Saml. pag. 479.
Fjortende Hæfte.
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Skr. ang. Lærlingeforhold.

—

Iudenrigsmin. Skr. (til Amtmanden over

Aug

Odense Amt) ang., hvorvidt en Bager=Enke, der i

*

Henhold til Næringslovens § 7 fortsætter sin Mands

Næringsvej efter det ham meddelte Næringsbevis
som Bager, er berettiget til i Overeusstemmelse med

Reglerne i Lov om Lærlingeforholdet af 30. Marts
1889 at antage en Lærling.
at Ministeriet ikke skønner rettere

*

end, at den i den ovennævnte Lovs § 1 indeholdte Bestem¬
melse angaaende Antagelse af Lærlinge kommer til An¬

vendelse ikke alene paa Mænd men ogsaa paa Kvinder, der

med fornøden Adkomst drive bunden Næring, og at den
sremsatte Forejpørgsel saaledes maa besvares bekræftende.

22. Aug.

Judenrigsmin. Skr. (til Amtmanden over

Holbæk Amt) ang., at Fødselen af et Barn, hvis
Fader ved Varnets Fødsel havde nydt Alderdoms¬
understøttelse, vilde være at notere i Kirkebogen for

det Sogn, hvor Faderen var forsørgelsesberettiget,
og ikke der, hvor Faderen var bosiddende.
I det med Amtets Skrivelse af 17. d. M. modtagne
Andragende har Sogneraadet for Vallekilde=Hørve Kom¬

mune forespurgt, om samme er pligtigt at efterkomme det

af Hjembæk=Svinninge Sogneraad fremsatte Forlangende

om at lade Husmand i Svinninge N. N.'s den 8. Maj
d. A. fødte Søns Fødsel notere i Vallekilde=Hørve Sognes
Kirkebøger.

I denne Anledning skulde man til behagelig Efterret¬
ning og videre fornøden Bekendtgørelse tjenstligst melde, at
da bemeldte N. N. efter det foreliggende maa antages at
have nydt Alderdomsunderstøttelse paa den Tid, Barnet

Skr. ang. Fattiglovens § 56.
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sødtes, og han saaledes ikke havde et til Erhvervelse af For= 22. Ang.
sørgelsesret egnet Ophold i Svinninge (jfr. Lov om Alder¬

domsunderstøttelse af 9. April 1891 § 7, sidste Stykke),
maa Vallekilde=Hørve Kommune, i hvilken han er for¬

førgelsesberettiget, i Henhold til Reglen i Fattiglovens
§ 18 anses som Barnets Fødekommune, og Vallekilde¬

Hørve Sogneraad vil saaledes ikke kunne undslaa sig ved
overensstemmende med Forskriften i Fattiglovens § 21 at
efterkomme det fremsatte Forlangende om at lade Barnets

Fødsel notere i Kommunens Kirkebøger.

Aug.
Indenrigsmin. Skr. (til Amtmanden over Svend¬ 22.

borg Amt) ang. Forstaaelsen af Udtrykket „Straffe¬

stedets Fattiqvæsen“ i Fattiglovens § 56, 2. Stykke.
I det med Amtets Skrivelse af 21. Maj d. A. hertil

indkomne Andragende har Politimesteren i Vinding Herred

i Anledning af en mellem ham og Politimesteren i Odense
opstaaet Meningsulighed angaaende Iværksættelsen af Hjem¬

sendelse af en Person, der i Tvangsarbejdsanstalten i Odense

havde udstaaet en ham inden Vinding Herreds Ret i Ny¬

borg for Løsgængeri og Betleri idømt Straf, begært en
Udtalelse herfra dels om Forstaaelsen af Udtrykket „Straffe¬

stedets Fattigvæsen“ i Lov Nr. 67 af 9. April f. A. om

det offentlige Fattigvæsen § 56, 2. Stykke, dels om, hvilket

Steds Politimyndighed det paahviler at foranstalte de i den
nævnte Lovbestemmelse omhandlede Hjemsendelser.
Foranlediget heraf skulde man efter stedfunden Brev¬

veksling med Justitsministeriet til behagelig Efterretning og
videre fornøden Bekendtgørelse tjenstligst melde, at der ved

Straffestedets Fattigvæsen“ maa forstaas Fattigvæsenet paa

Strafudstaaelsesstedet, samt at man ligeledes maa holde for,
at det maa paahvile Politiet paa Strafudstaaelsesstedet at

foretage de omhandlede Hjemsendelser.
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Skr. ang. Epidemiomkostninger.

-

23. Aug.

Institsmin. Skr. (til Amtmanden over Holbæk

Amt) ang., at Forpligtelsen for det offentlige til
under en under offentlig Behandling tagen Epidemi
at bære Omkøstningerne ved en Patients Behandling

ophører, naar Smittefaren for hans Vedkommende

er forbi, og strækker sig ikke til Patieutens Behandling
for Eftersygdømme.
Det kongelige Sundhedskollegium har til Institsmini¬

steriets Afgørelse indsendt et Andragende, hvori vedkom¬
mende Fysikus med Hensyn til, at Oversundhedskommis¬

sionen for Holbæk Amtsraadskreds den 18. Marts d. A.

under en i N. N. Sogn under offentlig Behandling værende
Difteritisepidemi har afslaaet at lade Drengen N. N., der

som Følge af Difteritis var bleven lam og næsten stum,
indlægge paa Amtssygehuset til videre Behandling efter

Reglerne for offentlig Behandling, forespørger, hvor vidt
Patienter med Eftersygdomme og andre epidemiske Syg¬

domme, nanset at saadanne Eftersygdomme ikke i ubegrænset

Tid kunne være Genstand for offentlig Behandling, dog
ikke maa være berettigede til vedblivende at nyde godt af

den offentlige Behandling, saa længe denne ikke er hævet i
deres Opholdskommune.

Man har i denne Anledning tilskrevet det kongelige

Sundhedskollegium, at ligesom efter § 13 i Lov om For¬

anstaltninger mod Udbredelse af smitsomme Sygdømme af

30. Marts d. A., jfr. Lov af 20. April 1888 § 10, Pa¬
tienten ikke imod sin Villie kan holdes tilbage i Sygehus
længere end, indtil Smittefaren for hans Vedkommende er
ophørt, saaledes maa ogsaa Forpligtelsen for det offentlige

til at bære Omkostningerne ved den syges Behandling op¬
høre, naar det nævnte Tidspunkt er naaet, selv om Syg¬
dommen i øvrigt i den paagældendes Opholdskommune

Skr. ang. Justitsaktion eller Politiretsbehandling. 731
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vedvarende er Genstand for offentlig Behandling. I Over¬
23. Aug

ensstemmelse hermed har man, efter at oftnævnte Kollegium
har udtalt, at Faren for Smitteoverførelse fra vedkommende

Patient paa det paagældende Tidspunkt maa antages at
have været ophævet, meddelt Kollegiet, at Oversundheds¬
kommissionens Bægring har været berettiget.

Justitsmin. Skr. (til Amtmanden over Ribe 23. zug.
Amt) ang., at det maa bero paa Amtets Afgørelse,

om et Tilfælde egner sig til at gøres til Genstand
for Justitsaktion eller for Politiretsbehandling.
Med Hensyn til, at Byfogden i N. N. Købstad ved til
Hr. Stiftamtmanden at indsende den hoslagt tilbagefølgende
Udskrift med Bilag af et under bemeldte Købstads Politiret

optaget Forhør, hvoraf fremgaar, at Fruentimmeret N. N.
har gjort sig skyldig i ulovlig Borttagelse af Blomster paa
Kirkegaard, har indstillet, at der maatte blive beordret In¬
stitsaktion imod den paagældende for Tyveri, samt at be¬

meldte Byfoged, efter at De i denne Anledning havde ud¬

talt, at det af den paagældende udviste Forhold efter sin

Beskaffenhed skønnedes at kunne henføres under Straffe¬
lovens § 235, og henstillet,til Retsbetjenten at gøre Sagen
til Genstand for Politiretsbehandling efter den nævnte Lov¬

bestemmelse, jfr. Lov af 16. Februar 1866, har gentaget sin
nævnte Indstilling med Bemærkning, at en Justitsaktion i

det; foreliggende Tilfælde formentlig er nødvendig, forat

Domstolene, hvem det udelukkende tilkommer at afgøre,
hvilken Straffebestemmelse der vil være at anvende, kunne
—

sættes i Stand til at træffe saadan Afgørelse, har De efter

Byfogdens Begæring i behagelig Skrivelse af 13. d. M.
anholdt om Justitsministeriets Afgørelse af det saaledes rejste
Spørgsmaal.
317
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Skr. ang. Præsters Embedslaan.

Foranlediget heraf skal man tjenstligst melde, at det

maa bero paa Amtets Afgørelse, hvor vidt et foreliggende

Tilfælde efter sin Beskaffenhed og Lovgivningens Indhold

egner sig til at gøres til Genstand for Justitsaktion.

23. Aug.

Kongelig Resolution ang. Myndighed for Chefen
forMinespærringerne ved Kjøbenhavn til at benytte

Disciplinarmidlerne og anvende Straf uden Dom.
(Marineministeriet.)
Hans Majestæt Kongen har under 23. d. M.

allerhøjst resolveret, at der tillægges Chefen for Mine¬
spærringerne ved Kjøbenhavn, naar disse ere udlagte,
samme Myndighed til for sit Tjenesteomraade mod de ham

undergivne Menige og Underofficerer at benytte Disciplinar¬

midlerne og anvende Straf uden Dom, som ifølge Au¬
ordningen om Anvendelse af Straf uden Dom ved Søkrigs¬

magten, for saa zvidt angaar Landtjenesten, af 20. Juni
1881 § 9 tilkommer de der ommeldte Korpscheferzmed flere.

24. Aug.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. (til samtlige

Stiftsøvrigheder) ang., at Tinglæsning af Obliga¬
tioner, der udstedes af Præster for Embedslaan, maa
*
anses for ufornøden
Paa dertil given Foranledning skulde Ministeriet tjenst¬

ligst tilkendegive Hr. Stiftamtmanden og Deres Højærvær¬
dighed, at det maa anse Tinglæsning for ufornøden af

*) I Cirk. af 19. Oktober s. A. udtalte Ministerietzpaa
given Foranledning, at Attester fra Retsbetjente om,

at tidligere tinglæste Obligationer for saadanne Em¬
bedslaan henstaa uudslettede i Pantebøgerne, frem¬

tidig ikke behøvede at vedlægges Aarsregnskaberne
over de offentlige Stiftelsers Midler.

Skr. ang. Lønninger v. Fr. Hospital og Fødselsstift. 733
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Obligationer, der udstedes af Præster for Laan, der ydes24. Aug.
dem af vedkommende Stifts offentlige Stiftelsers Midler til

Præstegaardes Ombygning eller Istandsættelse eller i hvilket
som helst andet Øjemed, og som det ved et gennem Mini¬
steriet udfærdiget allerhøjeste Reskript tillades dem at lade

hvile som Gæld paa Embedet med den ved Plakat af 10.

September 1824 og Plakat af 25. August 1825 hjemlede

Adgang til Sekvestration for Restancer af Renter
og
Afdrag.

Kirke= og Undervisniugsmin. Skr. (til Inspek¬

26. Aug.

tøren for det kongelige Frederiks Hospital og den
kongelige Fødsels= og Plejestiftelse) om Lønningen

for Sygeplejepersonalet, Plejemødre osv. ved Fre¬
deriks Hospital og Fødsels= og Plejestiftelsen.
I behagelig Skrivelse af 6. f. M. har Hr. Inspektøren

i Forening med Lægeraadet for det kongelige Frederiks
Hospital og den kongelige Fødsels= og Plejestiftelse gjort

Indstilling om nye Lønningsbestemmelser m. m. for Syge¬

plejepersonalet ved Frederiks Hospital, hvorefter man ved
behagelig Skrivelse af 30. s. M. fra Dem og Over¬

accouchør Professor Stadfeldt har modtaget en tilsvarende

Indstilling om nye Lønningsregler for Fødsels= og Pleje¬
stiftelsens Personale.

I Anledning heraf skal Ministeriet ikke undlade

tjenstligst at meddele til behagelig Efterretning og videre

Foranstaltning, at man bifalder de saaledes gjorte Ind¬
stillinger, og at man i Overensstemmelse hermed vil
som, hvad
have fastsat de nedenstaaende Bestemmelser,

Punkt 1 og 2 angaar, ere fælles for begge Stiftelser,

medens Punkt 3—5 kun have Hensyn til det kongelige
Frederiks Hospital:
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26. Aug.

B. ang. Tilsynet med Dampkedler.

1) Plejemødrene lønnes med 600 Kr. aarlig, stigende

hvert 3. Aar med 100 Kr. indtil 1,000 Kr. aarlig.
2)Sygeplejersker lønnes med 400 Kr. aarlig, stigende

hvert 3. Aar med 50 Kr. indtil 550 Kr. aarlig.
3) De Elever, hvis Uddannelse maa anses for tilende¬

bragt, benævnes Assistenter og lønnes med 20 Kr.
maanedlig, stigende med 2 Kr. maanedlig for hvert
Aars Tjeneste som Assistent, dog kan Lønnen ikke

overstige 26 Kr. maanedlig.
4)

Visitationskonen lønnes som Sygeplejerskerne, hendes

Medhjælperske som Assistenterne.
5) Eleverne modtage ingen Løn de første 3 Maaneder;

de næste 3 Maaneder, og indtil Eleverne ansættes
som Assistenter, er Lønnen 12 Kr. maanedlig.

Foruden den anførte Pengelønning tilstaas der ligesom

nu Sygeplejepersonalet under 1—5 Kost og Logis, Brændsel

og Belysning paa Hospitalet, men ikke Vadsk.
De ovenstaaende Bestemmelser træde i Kraft fra den 1.

Oktober d. A. at regne.

1. Sept.

Foreløbig Lov ang. yderligere Foranstaltninger

Nr. 150.mod

Indførelse af assiatisk Kolera. (Justitsmini¬

steriet.)
Indm. Saml. pag. 481.

2. Sept.

Bekendtgørelse om Tillæg til Justitsministeriets

Nr. 153.

Bekendtgørelse af 28. Februar 1891 angaaende Ind¬

retningen af og Tilsynet med Dampkedler paa Land¬
jorden samt den Kedelejerne paahvilende Anmeldelses¬
pligt. (Justitsministertet.
Til § 3 i Justitsministeriets Bekendtgørelse af 28. Fe¬
bruar 1891 angaaende Indretningen af og Tilsynet med

Skr. ang. Damptærskning paa Helligdage. 735 1891.

Dampkedler paa Landjorden samt den Kedelejerne paahvilende 2. Sept.

Anmeldelsespligt føjes følgende Tillæg:
„Paa faststaaende Kedler tillades det (foruden den
Vandstandsviser, der i øvrigt skal forefindes) i Stedet for
den øverste og den nederste Prøvehane (eller Prøveventil)

at anbringe et med Udblæsnings= og Afspærringshaner for¬
synet Vandstandsglas.“

Bekendtgørelse om midlertidig Bemyndigelse for 3. Sept.
Amtmændene til at forbyde Afholdelsen af Markeder. Nr. 154.
Indenrigsministeriet.)
Indm. Saml. pag. 482.

Institsmin. Skr. (til Amtmanden over Maribo J. Sept.

Amt) ang., hvorvidt Damptærskning paa Marken af
Sæd, samtidig med, at denne indhøstes, er tilladt
paa Søn= og Helligdage.
at Damptærskning, for saa vidt samme
foregaar direkte fra Ageren, forinden Sæden er indbjerget

eller sat i Stak, lige saavel som Arbejdet ved Indkørsel af
Sæd maa betegnes som Markarbejde og saaledes i Medfør
af § 1, 2. Stykke, af Lov af 7de April 1876 om den

offentlige Fred paa Folkekirkens Helligdage maa kunne fore¬

tages ogsaa i den i Paragrafens 1. Stykke ommeldte Tid
fra Kl. 9 Formiddag til 4 Eftermiddag paa bemeldte Hellig¬

dage, hvorimod Damptærskning, hvor den foregaar fra
Stak, og Indbjergningen fra Marken altsaa er bragt til en
i alt Fald foreløbig Afslutning, lige saa lidt som anden
Tærskning kan kaldes Markarbejde og derfor maa rammes

af det i den ommeldte Lovbestemmelse givne Forbud, uden
at det i saa Henseende vil have Betydning, om Sæden op¬
stakkes paa Marken eller ved de vedkommende Gaard¬

bygninger.

1892.
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——

12. Sept.

Justitsmin. Skr. (til Amtmanden over Aarhus

Amt) ang, hvorvidt de Udgifter, der flyde af de
i Regulativet for Ligs Behandling af 23. Juni
d. A. indeholdte almindelige Forskrifter om, hvor¬

ledes Lig skulle behandles, naar vedkommende er død
af de i Reglementet ommeldte smitsomme Sygdømme,

kunne ligesom de af særlige Paabud eller Foran¬

staltninger fra Sundhedskommissionens Side flydende

Udgifter kræves afholdte af det offentlige.
at samtlige de Udgifter, der — udover
hvad Ligets Behandling og Jordsæstelse ellers vilde med¬
føre — ere en Følge af Regulativets Bestemmelser, ville

være at afholde efter Lov af 30. Marts d. A. § 25, 1.
Stykke, jsr. § 26.

12. Sept.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. (til N. N.)

ang., hvorvidt en Person, der havde bestaaet 4.
Klasses Hovedeksamen ved Pykøbing Katedralskole,
men uden at opnaa det befalede Antal Points i

Afslutningsfagene, kunde faa Tilladelse til at sup¬
plere denne Eksamen med en Tillægsprøve i Latin

og Græsk for derefter at læse til Afgangseksamen
for stnderende.
* *

at det ansøgte ikke kan bevilges, men

at vedkommende, hvis han vil fortsætte Studeringerne, enten

maa gaa ind i en lærd Skoles 4. Klasse og tage hele
denne Eksamen om, eller gaa paa et Kursus og derfra

indstilles til 4. Klasses Prøve for Privatister efter Be¬

kendtgørelse af 28. Maj 1889, altsaa i de 5 Afslutningsfag
Latin og Grææst.

Skr. ang. Hjælp fra „de fattiges Kasse“
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Indenrigsmin. Skr. (til Amtmanden over Vejle 12. Sept.
Amt) ang. trængendes Adgang til ved Siden af
Lægehjælp og de øvrige i § 44 litra a og h i

Fattigloven omhandlede Understøttelser at faa Hjælp
af „de fattiges Kasse“ i Henhold til Lov af 8.
Marts 1856.
at da Understøttelser af den førstnævnte

Art ikke i Forhold til den understøttede betragtes som Fat¬

tighjælp, kan den i § 5 i Loven af 1856 indeholdte Be¬
stemmelse om, at kun de trængende have Adgang til Under¬
støttelse af „de fattiges Kasse“ som ikke befinde sig under

den lovbestemte kommunale Fattigforsørgelse, ikke være til
Hinder for, at der tilstaas saadan Understøttelse til Per¬

soner der for Kommunens, Regning erholde Læge¬
hjælp m. m.

For øvrigt bemærkes, at Betingelsen for Ydelsen af de
i Fattiglovens § 44 litra a og h omhandlede Understøt¬

telser ere de samme som for Ydelse af al anden Hjælp af
Fattigvæsenet, saa at den trængende for at have Adgang

hertil maa være ude af Stand til selv at forskaffe sig og
sine den fornødne Hjælp.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. (til N. N. 14.

ang. et gennem Kommissionen for den lægeviden
skabelige Forberedelseseksamen indkommet Andragende
om Tilladelse for en studereude til at underkaste sig

den lægevidenskabelige Embedseksamen uden først at
have bestaaet den ovennævnte Forberedelseseksamen

under Hensyn til, at han i sin Tid har bestaaet

Veterinæreksamen med 1. Karakter og derved aflagt

Sept.

1892.

738 Plakat om nye Roder i Kjøbenhavn.

—

14. Sept. Prøve i de til lægevidenskabelig Forberedelseseksamen
henhørende Fag.
at man finder at kunne bevilge det

ansøgte i Overensstemmelse med en tidligere Afgørelse af et

lignende Tilfælde, nemlig saaledes, at den lægevidenskabelige
Embedseksamen for den paagældende bliver at beregne med

14 i Stedet for 16 Karakterer.

20. Sopt.

Plakat ang. Oprettelsen af nye Roder i Kjøben¬

havn. (Kjøbenhavns Raadstue).
Magistraten i Kjøbenhavn gjør vitterligt:

I Henhold til Kommunalbestyrelsens Beslutning er

der, af Hensyn til Skatteoppebørselen og hvad dermed staar

i Forbindelse, fra 1. Oktober d. A. at regne oprettet føl¬
gende nye Roder her i Staden, nemlig:
I Vestervold Kvarter:

Reventlowsgades Rode, der omfatter den Del af Ve¬

stervold Kvarter, som omsluttes af Vesterbrogade, Helgo¬
landsgade, Kvægtorvsgade, Ved Kalvebodstrand og Bern¬
storffsgade.

Tivolis Rode, der omsluttes af Vesterbrogade, Halm¬
torvet, Vestervoldgade, Ved Kalvebodstrand og Bernstorffs¬
gade.

Vandværkets Rode, der omsluttes af Vesterbrogade,

Halmtorvet, Vestervoldgade, Gyldenløvesgade, St. Jørgenssø
og Gl. Kongevej.
I Nørrevold Kvarter:

Frederiksborggades Rode, der dannes af den Del af

Kommunehospitalets Rode, der ligger Syd for Gothersgade

og den Karré af Ørstedsparkens Rode, der omsluttes af
Frederiksborggade, Rømersgade, Gothersgade og Linnésgade.

1892.
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I udenbys Vester Kvarter:

20. Sept.

Istedgades Rode, der udskilles fra Skydebanens Rode
og udgør den Del af samme, der omsluttes af den ned¬

lagte Jernbanevold, Absalonsgade, Istedgade og Oehlen¬
schlægersgade.

St. Matthæus Kirkes Rode, der udskilles fra Eng¬

havevejs Rode og udgør den Del af samme, der omsluttes

af Oehlenschlægersgade, Matthæusgade, Enghavevej og den
nedlagte Jernbanevold.

I udenbys Klædebo Kvarter:
Øresunds Rode, bestaaende af den Del af den nu¬

værende Østerbros Rode, der omsluttes af Østerbrogade,
Strandvejens Rode, Sundet samt mod Syd af en Linie,

dragen fra Østerbrogade igennem Viborggade ad Sibberns¬
vej op til og igennem Aarhusgade langs Frihavnsterrænets

nordlige Grænse.

St. Jakobs Kirkes Rode, indbefattende Østerfælled

tilligemed den bebyggede sydlige Trekant af samme.
Kalkbrænderiets Rode, der udgør den Del af Øster¬

bros Rode, som omsluttes af Østerbrogade, Viborggade,
Sibbernsvej, Aarhusgade, Frihavnsterrænets vestlige Grænse,

Rosenvængets Hovedvej, Odensegade og Triangelen.
Østerbros Rode vil herefter blive indskrænket til den

Karrd, der omsluttes af Østerbrogade, Odensegade, Rosen¬
vængets Hovedvej, Frihavnsterrænet og Classensgade.

Anordning ang. Kravene til den udvidede Styr=21. Sopt.

mandseksamen (Styrmandseksamens 2. Afdeling). Nr. 163.
(Marineministeriet.)
Indm. Saml. pag. 483.
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740 Regulativ for den farmaceutiske Læreanstalt.

—

Anordning ang. Kravene til den udvidede Ma¬

21. Sopt.

Nr. 164. skinisteksamen (Maskinisteksamens 2. Afdeling). Ma¬
rineministeriet.
Indm. Saml. pag. 484.

Anordning om Oprettelse af en farmaceutisk

21. Sopt.

Nr. 165. Læreanstalt og om de farmaceutiske Eksaminer. (Mi¬

nisteriet for Kirke= og Undervisningsvæsenet.
Indm. Saml. pag. 486.

21. Sept.

Regulativ for den farmaceutiske Læreanstalt.

Nr. 166(Ministeriet

for Kirke= og Undervisningsvæsenet.)

I Henhold til den ved allerhøjeste Anordning af D. D.
§ 36 givne Bemyndigelse fastsætter Ministeriet herved føl¬

gende Regulativ for den ved bemeldte Anordning oprettede
farmaceutiske Læreanstalt:

1. Undervisningen ved den farmaceutiske Læreanstalt
føres saa vidt muligt paa Grundlag af bestemte Lærebøger.

Det detaillerede Undervisningsprogram fastsættes, i Over¬
ensstemmelse med de anordnede Eksamensfordringer, af
Lærerraadet. Om det saaledes fastsatte Undervisningspro¬

gram og senere Forandringer i dette giver Direktøren Ind¬
beretning til Ministeriet.

2. Direktøren for den farmaceutiske Læreanstalt er
dennes nærmeste foresatte og fører det almindelige Tilsyn

med Undervisningen og dens Resultat samt med det til

Undervisning bestemte Materiel; han er berettiget til at

overvære selve Undervisningen og kan om denne forlange

de fornødne Oplysninger af Lærerne.
Direktøren sammenkalder og leder Lærerraadets Møder;
han udsteder Indtægtsordrer og Anvisninger, underskriver
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alle Ekspeditioner, hvilke paraferes af Inspektøren, antager 21. Sept.
og afskediger Portneren og andre Betjente.

Direktøren aflægger, aarligt, Regnskab over Lære¬
anstaltens Indtægter og Udgifter og afgiver efter Udløbet

af hvert Kursus til Ministeriet en Beretning om Lære¬

anstaltens Virksomhed i det forløbne Aar og om Udfaldet
af Eksamen.

3. Lærerne ere pligtige til at lede Undervisningen i
Overensstemmelse med Undervisningsprogrammet. Enhver

Lærer fører en Protokol, hvori Undervisningens Genstand
optegnes. Lærerne føre endvidere en særlig Bog over

Elevernes Flid og Fremgang.

Lærerne ere pligtige til at deltage i Lærerraadets Mø¬

der, naar de ikke ere lovligt forhindrede, hvilket da betids
maa anmeldes for Direktøren.

Lærerne ere ikke berettigede til mod Betaling at give
Læreanstaltens Elever privat Undervisning i Lærefagene.
4. Inspektøren fører det daglige Tilsyn med Lære¬
anstaltens Bygninger, vaager over Orden og Ro og har
Ret til at fordre efterkommet de Bestemmelser, som i saa

Henseende ere gældende.

Inspektøren indfører i en Protokol samtlige Lærean¬
stalten vedkommende Ekspeditioner og Beslutninger.
5. Lærerraadet holder Møde, saa ofte Direktøren
finder Anledning dertil, eller naar 2 af Raadets Medlem¬

mer skriftligt forlange et nærmere motiveret Emne drøftet.

Der kan ordentligvis kun tages Beslutning angaaende de
paa Dagsordenen for Mødet opførte Sager.
Lærerraadet er beslutningsdygtigt, naar foruden Direk¬
tøren 3 Lærere ere til Stede; en gyldig Beslutning kræver

over Halvdelen af de afgivne Stemmer; ere disse lige,
regnes Direktørens dobbelt.
Inspektøren fører Lærerraadets Forhandlingsprotokol.
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6. Læreanstaltens Elever maa ikke uden gyldig Grund

21. Sept.

eller uden vedkommende Lærers Tilladelse ndeblive fra Un¬

dervisningen. De ere forpligtede til at lade sig overhøre

ved de daglige Prøver; den Elev, som ikke med Stadighed

har deltaget i Undervisningen, kan der nægtes Tilladelse til
at indstille sig til Eksamen.

7. Et nyt Undervisningskursus begynder hvert Aar i

de første Dage af November og ender den 22. December i
det følgende Aar. Hvert Kursus afsluttes med den farma¬
ceutiske Kandidateksamen i den derpaa følgende Januar
Maaned.

8. Betalingen for Undervisningen erlægges paa føl¬
gende Maade: Ved Begyndelsen af hvert Kursus betaler

hver Elev 100 Kr., den følgende 1. Maj 100 Kr. og den

følgende 1. November 50 Kr

Indbetalingen sker til Læreanstaltens Inspektør, som
derfor udsteder Adgangskort.

21. Sopt
Nr. 170.

Tjenestereglement for det kongelige Teater og
Kapel. (Ministeriet for Kirke= og Undervisnings¬
væsenet.
Efter Ministeriets derom nedlagte allerunderdanigste

Forestilling har det behaget Hans Majestæt Kongen under

Dags Dato allernaadigst at stadfæste følgende Tjenesteregle¬
ment for det kongelige Teater og Kapel.
1. Afdeling.

1. Chefen for det kongelige Teater og Kapel staar i

alt, hvad der vedrører hans Embedsstilling, alene Ministeren

for Kirke= og Undervisningsvæsenet til Ansvar.
Samtlige ved Teatret og Kapellet ansatte Embeds¬

mænd, Kunstnere, Funktionærer og Betjente kunne i Sager,

der angaa deres Forhold til Teatret, kun henvende sig til
Ministeren gennem Teaterchefen, og modtage ved ham alle

Tjenestereglement for det kgl. Teater.
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Tilkendegivelser og Resolutioner fra Ministeren angaaende 21. Sept.
deres Tjeneste og øvrige Forhold ved Teatret.
Teaterchefen udøver under ovennævnte Ansvar den
øverste administrative Myndighed i alle Tjenesteanliggender

ved det kongelige Teater og Kapel, og er i Udøvelsen

af denne sin Myndighed lige overfor Medlemmerne af den
hele Etat alene begrænset af de i dette Reglement specielt

betegnede Forskrifter angaaende Omfanget af Medlemmernes
Rettigheder.

Bestemmelser om Teatertjenesten, som udgaa fra
Teaterchefen, have samme forbindende Kraft for alle ved¬
kommende, hvad enten de direkte meddeles dem mundtligt

eller skriftligt af Teaterchefen, eller de gives middelbart ved

dem, der ere beskikkede til at lede Detaillen af de forskellige,
med Teatrets Bestyrelse forbundne, Virksomheder, eller de

ved Opslag i Foyéren udgaa som almindelige Bestemmelser
for den hele Etat eller en Afdeling af samme.
I Foysren og Vestibulen maa der kun ske Opslag af

Bekendtgørelser fra Teaterchefen eller fra den, der af ham
specielt er bemyndiget dertil.
Enhver Forestilling paa det kongelige Teater gives i
Teatrets Navn og under dets Ledelse.

2. Afdeling.
2. Umiddelbart under Teaterchefen staa Sceneinstruk¬

tørerne, Kapelmesteren og Balletmesteren, hvilke under An¬
svar for Teaterchefen lede, hvad der henhører til Stykkernes

Iscenesættelse, den musikalske Udførelse af Operaer og
Syngestykker samt Udførelsen af Balletter og Dans.

3. Inden hvert Aars 1. April have de i foregaaende
Paragraf nævnte Embedsmand, enhver for sit Bedkommende

(dog Opera=Sceneinstruktøren og Kapelmesteren i Forening),
at indgive til Teaterchefen en Fortegnelse over et Antal
Stykker af alle Arter, baade ældre og nyere, saavel danske
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21. Sopt. som fremmede, som de anse for skikkede til at optages i Re¬

pertoiret for den følgende Sæson. Ved hvert Stykke skal
Forslag til Besætning af de større Roller være angivet samt

Bemærkning om, hvorvidt Optagelsen vil være forbunden
med større eller mindre Bekostning.

Naar Teaterchefen har meddelt de nævnte Embeds¬

mænd sin Plan for Virksomheden i den følgende Sæson,
ere de forpligtede til, enhver for sit Vedkommende, i For¬

ening med Øionomi=Inspektøren, efterhaanden og i god Tid

forinden de nærmest forestaaende Stykkers Opførelse, at

forelægge til Teaterchefens Approbation Forslag til Ord¬
ning af Dekorationsvæsenet og til Dragter. Ligeledes op¬

gives det Antal Statister, Ekstramusikere osv., der anses for
at være nødvendigt.
Planen for den kommende Sæson indsendes til Mini¬

steriet ligesom ogsaa en Oversigt over Virksomheden i den
foregaaende Sæson.

4. Kapelmesteren har at afgive Erklæring over Mu¬
siken til de dramatiske Værker, som Teaterchefen maatte

sende ham til Bedømmelse. Han har desuden at ytte sig
om, hvorvidt der med Hensyn til det tekniske maatte være

nogen Hindring for Udførelsen i den Skikkelse, hvori det er
afgivet af Komponisten.
Balletmesteren har med Hensyn til nye Balletter og
Danse at meddele Teaterchefen Forslag til Komposition eller

Arrangement af Musikken.

3. Afdeling.
5. Rollerne og Partierne udsendes fra Regissøren,
paategnede med dens Navn, hvem Rollen eller Partiet er

tildelt, samt med Dato. For Holbergs Komediers Ved¬

kommende udfærdiger Regissøren en Liste over, Rolle¬
fordelingen, hvilken Liste forevises de rollehavende, der paa¬
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tegne den med Navn og Augivelse af, hvad Datum den er 21. Sopt.
dem forevist.

6. Ugerepertoiret bestemmes af Teaterchefen. For¬
inden det bekendtgøres for Personalet, forelægges det i et
Møde for Sceneinstruktørerne, Kapel= og Balletmesteren samt

Regissøren.

Den ugentlige Prøveseddel udarbejdes af Regissøren

efter Samraad med Sceneinstruktørerne samt Kapel= og
Balletmesteren, og approberes, ligesom enhver Forandring i
samme, af Teaterchefen.

Repertoiret for Ugen opslaas i Foyéren hver Fredag,

om muligt inden Kl. 3.
Prøvesedlen opflaas hver Lørdag, om muligt inden
Kl. 3.

Inden den næste Formiddag Kl. 12 har enhver at
fremsætte de Indvendinger, som Tjenestens Ansættelse sor

ham mulig kan begrunde.
Repertoiret og Prøverne for den følgende Uge bekendt¬
gøres kun ved Opslag i Foysren.
Forandringer i Ugerepertoiret og Prøverne meddeles

derimod alle paagældende ved Bud fra Teatret eller gennem
Telefon. Træffes ingen i den paagldendes Hjem, efter¬
lades Tilsigelsen uden Ansvar for Budet.
4. Afdeling.
7. Enhver ved det kongelige Teater ansat scenisk

Kunstuer (Herre eller Dame) er i Almindelighed pligtig at
udføre al den Tjeneste paa det kongelige Teater eller andet¬

steds, som af Teaterchefen,Feller i øvrigt, i Medfør af dette

Reglements Forskrifter, overdrages ham i Overensstemmelse
med hans Ansættelse eller Engagement, og navnlig at over¬

tage og udføre de Roller og Partier, som tildeles ham.
Anser han sig beføjet til at gøre nogen Indsigelse mod at
overtage eller udføre den Rolle, der er ham overdragen, er
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21. Sept. han berettiget til, inden den i § 8 nærmere bestemte Frist,

at fremføre sin skriftlige, motiverede Vægring for Teater¬
chefen.

8. I Henseende til Tiden for slig Indsigelses Frem¬

sættelse blive følgende Regler at iagttage:
a) Er Stykket nyt, kan vedkommende fremkomme med
sin Indsigelse efter Læseprøven, dog inden 24 Timer
efter dennes Slutning.
b) Tildeles Rollen ham, efter at Læseprøven paa Stykket

har fundet Sted, har han Ret til at have hele Stykket
hjemme til Gennemlæsning og at fremsætte sin Ind¬

sigelse i Løbet af 2 Gange 24 Timer.
c)

Overdrages ham en Rolle i et ældre Stykke, som
er opført i den Tid, han har været i Teatrets
Tjeneste, kan han fremsætte sin Indsigelse mod at

udføre den indtil 24 Timer efter Rollens Mod¬

tagelse. Er Stykket ikke opført, medens han har

været ved Teatret, gælder, hvad der ovenfor er an¬
ført under Litr. b.

9. Er ingen Indsigelse fremkommen inden de i fore¬

gaaende Paragraf bestemte Tidsfrister, har den vedkommende

Kunstner derved erkendt sig pligtig til at udføre den paa¬

galdende Rolle.

Har han derimod inden den foreskrevne Frist fremsat

sin skriftlige, motiverede Vægring for Teaterchefen, og den
ikke gives Medhold, er han berettiget til inden 24 Timer,
efter at han har modtaget Teaterchefens Tilsvar, at fordre
Antageligheden af sin Indsigelse undersøgt og bedømt af
den til slige Indsigelsers Paakendelse anordnede Teater¬

Jury.
10. Teater=Juryen skal bestaa af 5 Medlemmer. Til

at indtræde i denne udnævner Ministeren for Kirke= og
Undervisningsvæsenet to Medlemmer, hvoraf den ene Jurist.

Teaterchefen vælger blandt dramatiske Forfattere een til
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Medlem og een til Suppleant, og samtlige ved Teatret an¬21. Sept.

satte sceniske (a: feuberettigede) Kunstnere vælge af deres
Midte 2 Medlemmer og 2 Suppleanter. Det af Mini¬
steren valgte første Medlem er Juryens Præsident og leder

som saadan Forhandlingerne. Det andet Medlem fungerer
som Sekretær.

Inden hver Sæsons Slutning foretages Valg af de
Medlemmer og Suppleanter, som udvælges af Teaterchefen

og af de sceniske Kunstnere. Samtlige Valg gælde for 1
Aar fra den næste Sæsons Begyndelse.

Teaterchefen bekendtgør ved Opslag i Foysren, mindst

8 Dage forinden, hvad Tid Valget af de sceniske Kunstnere
skal finde Sted. Møder ikke Halvdelen af disse, kan intet

Valg foregaa, og Juryen bestaar da af de af Ministeriet og
Teaterchefen valgte Medlemmer.
Ingen scenisk Kunstner kan undslaa sig for at modtage

Valg som Medlem eller Suppleant.

Alle Meddelelser til Juryen ske til Præsidenten.
Teater=Juryens Kendelser ere inappellable.

II. Den, som een Gang har modtaget og udført en
Rolle, er i Almindelighed pligtig til at udføre den, naar

som helst Teaterchefen forlanger det, selv om den i en

Mellemtid har været overtaget af en anden. Derimod har

ingen Ret til at beholde en Rolle, fordi han har spillet den
een eller flere Gange.

Alternering. Naar en Rolle tildeles 2 Kunstnere

til skiftevis Optræden i den, udføres den i Reglen første
Gang af den, som er i den højeste Feuklasse, eller, naar

begge ere i samme Feuklasse, af den, som har været længst
i Feuklassen.

Doublering. Naar en Rolle tildeles en Kunstner,
førend der har været afholdt Prøve paa Stykket, for at

han i paakommende Tilfælde kan remplacere Rollens egent¬
lige Indehaver, har Doublanten Krav paa at udføre Rollen

1892.
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21. Seyet.

mindst een Gang og senest den fjerde Gang, Stykket op¬
søres. Bliver Rollen paa Grund af Sygdom hos den op¬

rindelige Indehaver først tildelt Doublanten, efter at der
har været afholdt Prøve paa Stykket, eller endog efter at
dette har været opført, har han, for saa vidt han har lært

Rollen og været til Prøve, Ret til at udføre den tre paa

hverandre følgende Gange eller, saafremt Teaterchefen be¬
stemmer det, det nævnte Antal Gange skiftevis med dens

oprindelige Indehaver.

Med Undtagelse af Kunstnere i 1. Feuklasse a og b

er enhver pligtig til, naar det forlanges af Teaterchefen, at

udføre saadan Tjeneste, som i Teatersproget kaldes „at sige

Replikker“ Kunstnere af 3. og 4. Feuklasse ere desuden
pligtige til, paa speciel Indstilling af Kapelmester, Kor¬
syngemester og Scencinstruktør i Forening, at deltage i

Kortjeneste og, efter Indstilling af Balletmesteren, i Ballet¬
tjeneste.

5. Afdeling.
12. Søn= og Helligdage holdes der ikke Prøve af

nogen som helst Art før Kl. 12 Middag; om Eftermid¬
dagen kan dette ske under Teaterchefens Ansvar, naar han

finder det nødvendigt. Aftenen før de 3 store Helligdage

(1. Inledag, 1. Paaskedag og 1. Pinsedag) maa ingen Prøve
finde Sted.

13. Alle Prøver tage deres Begyndelse til det i Prøve¬

sedlen angivne Klokkeslæt. Enhver vedkommende har at

være til Stede i rette Tid. Prøvernes Begyndelse tilkende¬
gives ved Foyérklokken.

Den, der forestaar Prøven, kan tilkalde enhver, som

har at varetage nogen Del af Stykkets sceniske Udstyr.
Forfatteren af et originalt Skuespil oplæser, naar han

ikke frabeder sig det, sit Arbejde for de rollehavende og de

Funktionærer, hvis Tilstedeværelse han anser for hensigts¬

mæssig. Forfatteren eller Komponisten har Ret til at over¬
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være samtlige Prøver paa sit Arbejde, hvorfor der af Re¬ 21. Sept.
gissøren bør gives ham Underretning om Tiden for hver
Prøves Afholdelse, og han har Ret til at sætte sit Stykke i
Scene, hvad selve Indstuderingen angaar. Sceneinstruk¬
tøren er da forpligtet til at yde ham al den Bistand, han

maatte ønske. Sætter Sceneinstruktøren Stykket i Scene,

kan Forfatteren eller Komponisten ved Slutningen af hver
Scene, eller hvor der maatte være Ophold, gøre sine Be¬

mærkninger enten til den, der forestaar Prøven, eller til de
spillende.

Forfatteren eller Komponisten er desnden berettiget til

at overvære de tre første Forestillinger af sit Stykke paa

Scenen paa den Plads, der anvises ham.
14. For saa vidt Forfatteren ikke selv oplæser sit

Stykke, maa de rollehavende paa Læseprøven, der ikke maa
finde Sted før 2 Dage efter Rollernes Uddeling, være saa
vidt bekendte med deres Partier, at de kunne oplæse dem

højt, forstaaeligt og med Antydning af Karakteren. Ingen
maa forlade Læseprøven uden Sceneinstruktørens Tilladelse.

15. Ved alle Prøver ere de spillende forpligtede til,

efter at der af Regissøren er ringet til hver Akts Begyndelse,
at være til Stede paa deres Plads i Kulissen, saaledes at

de kunne indtræde nøjagtigt til rette Tid.
16. Ved alle Prøver skulle de til Stykket hørende
Rekvisitter, som ere fornødne for Indstuderingens Nøjagtig¬

hed, være til Stede.
Ved Prøverne er det forbudt at bære Overtøj, Stok
eller deslige, naar disse Sager ikke skulle bruges i selve

Stykket.

Ved Prøver har enhver at lade sig fra Garderoben

anvise, hvor hans Rekvisitter ere henlagte. De blive at

tilbagelevere af den, som efter Stykkets Indhold sidst faar
dem i Hænde paa Scenen. For de Sager, som ved en

Akts Slutning forblive paa Scenen, have de spillende intet
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21. Sept. Ansvar. I Henseende til Aflevering af Rekvisitter gælder

det samme ved selve Forestillingen.

18. Ved første egentlige Prøve skulle de spillende have
memoreret deres Roller saaledes, at ingen Standsning op¬

staar formedelst Memoreringsmangler.
19. Ved Arrangementsprøven giver Sceneinstruktøren

efterhaanden som de spillende skulle indtræde, enhver fuld¬
stændig Oplysning om Dekorationen, Ind= og Udgange, de

paa Scenen værende Genstandes rette Plads og Brugen af
dem under Handlingen samt den Stilling, de spillende have
at indtage. Ved denne Prøve have de spillende fuld¬

kommen Frihed til at fremkomme med Forslag, Ønsker og
Meninger angaaende Bestemmelser, der kunne tjene til at

fremme Stykkets bedst mulige Udførelse.

20 Efter Arrangementsprøven afholdes paa et af
Sceneinstruktøren nærmere bestemt Tidspunkt et Møde til
Bestemmelse af Kostumerne, hvilket overværes af alle de

rollehavende, Økonomi=Inspektøren samt de af Teatrets
Funktionærer, hvis Nærværelse Sceneinstruktøren maatte

anse for tjenlig. Det en Gang trufne Valg af Kostume
og Maskering maa nøjagtig følges ved enhver Fremstilling

af Stykket; kun med speciel Tilladelse af Sceneinstruktøren
kan Afvigelse herfra finde Sted.
21. Ved enhver følgende Prøve ere de rollehavende

forpligtede til at træde ind, gaa ud og skifte Plads efter

den ved den første Prøve trufne Aftale og Ordning, samt

at fremsige deres Roller og gøre deres Pauser med Be¬
stemthed, saa at enhver kan faa et klart Begreb om hans
medspillendes Intention.

Ingen maa paa nogen Prøve uden Tilladelse af den,

der forestaar Prøven, udelade eller tilføje noget i sin Rolle
eller sit Parti.

22. I det mindste een Prøve før Generalprøven skal

foregaa uden Standsning.
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23. Paa Generalprøven skal alt, hvad der hører til 21. Sept.
Dekorationsvæsenet, være i fuldstændig Orden, og alt Ma¬

skineri foregaa nøjagtigt som ved en Opførelse af Stykket,
og enhver rollehavende er pligtig til at prøve Rollen i det
Kostume, som er bestemt for ham, og som følgelig skal

være i Orden og til hans Disposition 1 Time, før Prøven
begynder.

24. Til Brug ved Forestillingerne og Prøverne har

enhver spillende uden Godtgørelse at forsyne sig med
følgende moderne Klædningsstykker og andre til Paa¬

klædningen, hørende moderne Genstande af almindelig

Art, hvad enten det er et nødvendigt Rekvisit
eller ikke:

Herrerne med: Hovedbedækninger, Halsklæder, Linned,
Handsker, Sko, Støvler, Spadserestokke, Strømper,

alle Slags Underklæder og Lommetørklæder samt Ur
og Kæde.
Damerne med: alt, hvad der henhører til moderne

Hovedpynt og Coiffure, Handsker, mindre Sjaler,
Tørklæder, Vifter, Arbejdstasker og deslige, Fodtøj,

Strømper, Blomster, Baand og alle Slags Under¬
klæder.

Fremdeles have samtlige spillende uden Godtgørelse selv

at levere alle Pretiosa og Nips og alle andre Genstande
som de kunne ønske at benytte under Forestillingen, men

som ikke ere foreskrevne i Stykket og derfor ikke leveres fra
Teatret som nødvendige Rekvisitter.

Valget af ovennævnte moderne Klædningsstykker etc. er
vel overladt de spillende, men skal dog approberes af
Scencinstruktøren.

De spillende maa endvidere selv forsyne sig med Toilet¬
genstande (herunder Knappenaale, Haarnaale og lignende)

og Maskeringsgenstande, hvorfra dog undtages de Parykker
og Skæg, som Rollen fordrer.
Fjortende Hæfte.

32
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25. Følgende moderne Klædningsstykker have de

spillende at forsyne sig med mod Godtgørelse efter
nærmere bestemte Regler:

Herrerne med: Kjoler, Frakker, Veste og Benklæder.

Damerne med: Hatte, Kaaber og lignende store Over¬
stykker (herunder ogsaa store Sjaler).

Ballettens Personale med: ethvert Slags Fodtøj og
Trikots.

Endvidere betales Godtgørelse for Brug af egne
Strudsfjer, hvor Kostumet fordrer det.

Omklædninger i samme Stykke godtgøres ikke særskilt,
og for Brug af egne Strudsfjer gives kun Betaling een
Gang pr. Forestilling.

Klædernes Farve, Stof og Snit skulle være appro¬
berede af Sceneinstruktøren.

26. Fordelingen af Paaklædningsværelserne, hvortil
ingen uvedkommende tilstedes Adgang, henhører under

Dkonomi=Inspektøren, og enhver maa afbenytte det Værelse,

der anvises ham af denne.
Det er ikke tilladt nogen spillende at sende den ham
af Teatret tildelte Paaklæder bort fra Scenens Lokaler.

27. Enhver af Teaterpersonalet er ansvarlig for de
Bøger, udskrevne Roller, Synge= og Korpartier, som han

modtager til sin Tjeneste, og er, hvis noget deraf kommer
bort, pligtig at erstatte Teatret Udgiften ved Anskaffelse af
nyt i Stedet for det bortkomne.
Som bortkommet betragtes, hvad der ikke er tilbage

leveret inden 48 Timer, efter at det ifølge Teaterchefens
Ordre er rekvireret.

6. Afdeling.
28. Paa Forestillingsdagen har enhver om Formid¬

dagen at forsikre sig om, at alt, hvad der henhører til det
Kostume, han skal bruge ved Forestillingen, er fuldstændigt

til Stede i det Værelse, som er anvist ham til Paaklædning
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om Astenen, samt, for saa vidt der mangler noget, eller21. Sopt.
Kostumet ikke passer ham, straks at anmelde det for Garde¬
robeforvalteren, der foranstalter det fornødne.

29. Om Aftenen skulle alle de spillende være til
Stede paa Teatret i det sildigste, naar der ringes til Foyer,
nemlig en halv Time før Forestillingen begynder.

For saa vidt en spillende ikke skal optræde i den 1.

Time efter Forestillingens Begyndelse, kan han efter først

derom at have underrettet Regissøren møde senere, dog med
Forpligtelse til at melde sig hos denne mindst 3 Time før

den Akts Begyndelse, hvori han skal optræde.
30. Ved Forestillingen er enhver forpligtet til nøj¬
agtigt at udføre det paa Prøverne vedtagne og spille sin
Rolle uden Tilsætning, Forkortning eller nogen anden For¬

andring, som ikke i Forvejen er billiget, — alene med
den Undtagelse, at det sker for at dække en indtraadt
Standsning eller Forvirring. Enhver spillende har at ind¬

træde paa Scenen i rette Tid, og ingen maa ved sin Ind¬
trædelse, under Spillet eller ved sin Bortgang fra Scenen

besvare Bifaldsytringer af Publikum med Hilsen eller paa
anden Maade.

Det er ikke tilladt nogen at vise sig i Tilskuerpladsen

samme Aften, han optræder i Forestillingen, eller naar han
er sygemeldt.

31. Ingen maa imødekomme Tilskuernes Opfordring
til Gentagelse af nogen Del af den sceniske Præstation
eller efter Fremkaldelse fremtræde for Publikum. Dette

sidste kan dog Teaterchefen undtagelsesvis give Tilladelse
til efter Forestillingens Slutning i de Tilfælde, hvor
en Forestilling paa Grund af en scenisk Kunstners Af¬

gang, Jubilæum eller af anden Aarsag antager en festlig
Karakter.
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7. Afdeling.

21. Sopt.

32. Det er ikke tilladt nogen Kunstner uden Teater¬

chefens Samtykke at tage fast Bopæl uden for den egentlige
Bys Grænser (9; det Distrikt, der af Postvæsenet er be¬
tegnet med Bogstavet K) og Christianshavn.

Fra den Dag, Sæsonen begynder, og til dens Slut¬

ning maa ingen af Personalet forlade Staden uden Teater¬
chefens Tilladelse.
33. Enhver Sygemelding skal, selv om den syge ikke
skulde fungere i den nærmest forestaaende Prøve eller Fore¬

stilling, indsendes nopholdeligt, med Udskrift: „Sygemelding“
Den afleveres paa Teatret hos Portneren og bliver, naar

Teaterchefen forlanger det, inden 24 Timer at attestere af
Teaterlægen i bestemte Udtryk.

34. Den, som ikke er meldt syg, skal, ved indtrædende
Forandring i Forestillingen, være pligtig til efter 5 Timers

Varsel at spille en Rolle, han har udført i Sæsonen, med

mindre Sceneinstruktøren, Kapelmesteren eller Balletmesteren
erklærer, at Stykket ikke kan opføres uden Prøve, og uden
Varsel at spille en Rolle, han har udført i de sidste 2
Maaneder.

Enhver, der paa en Forestillingsdag forlader sit Hjem

for mere end 2 Timer, maa afgive Besked til Folk, som
ere i hans Bolig, om, hvor han bestemt vil være at træffe.
De 2 sidste Timer før Forestillingens Begyndelse maa en¬

hver i sin Bolig eller paa et fra den anvist Sted indenfor
den egentlige Bys Grænser (se § 32) eller paa Christians¬
havn straks være at finde, beredt til Tjeneste

35. Enhver ved Teatret ansat scenisk Kunstner har fri
Adgang til Teatrets Tilhørerplads, Damerne i de for dem

bestemte Loger, Herrerne paa de sædvanlige til Frigængere

bestemte Pladser. Ingen af Personalet maa tilkendegive
Bifald eller Mishag, hverken med Hensyn til de spillende
eller Stykket.

Tjenestereglement for det kgl. Teater.

755

1892.

36. Ingen scenisk Kunstner maa hverken i eller uden 21. Sept.
sor Sæsonen enten i Hovedstaden eller dens Forstæder op¬
træde i nogen Forestilling, Aftenunderholdning, Koncert
eller lignende uden for Teatertjenesten, naar der til en

saadan Forestilling etc. under en hvilken som helst Form
afhændes Billetter, eller der ved den i det Hele tilsigtes at
erhverve en Indtægt enten for de udøvende eller for andre,

selv om den benævnes „privat“ og selv om den ikke be¬
kendtgøres gennem de offentlige Blade.

37. Enhver, som er ansat ved Teatret eller Kapellet,

er ligesaa pligtig at udføre den Tjeneste, hvortil han er

antagen, udenfor som i den Tid, der ordentligvis betragtes
som hørende til en Sæson.

I Teaterferien, for saa vidt en saadan finder Sted,
kunne Medlemmerne af Teater= og Kapeletaten med Mini¬

steriets Tilladelse forlade Riget og med Teaterchefens Til¬
ladelse tage Bolig paa Landet eller foretage Rejser i Ind¬
landet, men ere da pligtige til nøjagtigt at opgive for

Teaterchefen, hvor de til enhver Tid opholde sig, og hvor¬
ledes Meddelelser til dem angaaende deres Tjeneste kunne
komme dem i Hænde.

Ethvert i Teaterferien indtræffende Sygdomstilfælde
saavel som enhver anden Begivenhed, der maatte kunne faa
Indflydelse paa vedkommendes Tjeneste i Sæsonen, bør
nopholdeligt meddeles Teaterchefen.

38. Det er enhver, der er ansat ved Teatret, strengt

forbudt at meddele eller udbrede Efterretninger eller Rygter
om de Præstationer, som forberedes ved Teatret. Over¬

trædelser af dette Paalæg kunne af Teaterchefen eller af den
eller dem, som derved maatte føle sig krænkede, gennem

Teaterchefen paaklages for Ministeriet, der anordner det for¬
nødne til Sagens Oplysning og Forseelsens Afstraffelse.

39. For Overtrædelse af de i efternævnte Paragraser

givne Forskrifter bødes følgende Mulkter:
32
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A1. Sopt. § 13. Udeblivelse, delvis eller fuld, fra en Generalprøve
eller enhver sidste eller eneste Prøve:

for 5 Minutters indtil 1 Times Udeblivelse 150 af
den maanedlige Lønning,

for 14 indtil 34 Times Udeblivelse 1z af den maa¬
nedlige Lønning.
for 3 Times (som er fuld) Udeblivelse 1 af den

maanedlige Lønning.
Udeblivelse fra andre Prøver Halvdelen af for¬
anførte.

Udeblivelsen regnes fra det Tidspunkt, hvor ved¬

kommendes Fraværelse foraarsager en Standsning.
§15.

Forsømmelse i Henseende til at være til Stede 1
Kulissen for at indtræde til rette Tid ved Prøver

for hver Gang 50 Øre.
§ 29.

§ 30.

For sildigt Møde i Teatret til en Forestilling 20 Kr.

Afvigelse ved en Forestilling fra det i en Rolle fore¬
skrevne eller det ved Prøverne vedtagne; for silde

Indtræden paa Scenen; Besvarelse af Bifaldsytringer:
at vise sig paa Tilskuerpladsen samme Aften, ved¬
kommende optræder, eller naar han er sygemeldt
10 Kr.

§ 31.

Gentagelse af nogen Del af den sceniske Præstation

paa Tilskuernes Opfordring; Fremtræden for Publi¬
kum efter Fremkaldelse 100 Kr.
§ 32.

At forlade Staden i Sæsonen 20 Kr.

§ 33

Forsømmelse i Henseende til Sygemelding 14 af den
maanedlige Lønning.

§ 34. Vægring ved at spille ved indtrædende Forandring i

Forestillingen; Forsømmelse i Henseende til Besked
om, hvor vedkommende er at træffe, 14 af den maa¬

nedlige Lønning.

§ 36, Optræden uden for Teatertjenesten 100 Kr.
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§ 37. Uden Tilladelse i Teaterferien at have forladt Ri¬ 21. Sept.
get, taget Bolig paa Landet eller foretaget Rejser i

Indlandet samt ikke opgivet rette Adresse 14 af den
maanedlige Lønning.

Ved den maanedlige Lønning forstaas ogsaa det maa¬
nedlige Honorar eller ⅓ig af den den paagældende tillagte

aarlige Lønning eller af det ham tillagte aarlige Honorar.
Saa snart nogen er noteret til Mulkt for Forsøm¬
melser vedrørende Prøver eller Forestillinger, meddeles det

ham af Regissøren. I andre Tilfælde vil han modtage
Meddelelse derom fra Teatrets Bureau.

Med Undtagelse af Forseelser mod § 15 medfører en¬

hver Gentagelse af den samme Forseelse i Løbet af 4 Uger
den sidstifaldne Mulkts Fordobling.

Saafremt i øvrigt nogen skulde forse sig mod de For¬

skrifter, for hvis Overtrædelse ingen Mulkt her er fastsat,
eller saafremt nogen, uagtet fortsat Mulktering, skulde vise
vedvarende Overhørighed mod de Forskrifter, for hvis Over¬
trædelse ovenfor er sat Straf, kan saadant, for saa vidt den

paagældende har kongelig eller ministeriel Ansættelse, af
Teaterchefen, der straks foreløbig kan suspendere paa¬

gældende, indberettes til Ministeriet, der da vil foranstalte
det fornødne til yderligere Strafs Paalæg, og eventualiter

til vedkommendes Afskedigelse af Teatrets Tjeneste. For
andres Vedkommende afgør Teaterchefen selv Sagen
Alle Mulkter indeholdes i den paagældendes Maaneds¬
lønning ved den først paafølgende Udbetalingstermin. Dog
maa der hver Maaned kun indeholdes et Mulktbeløb af

indtil Halvdelen af den maanedlige Lønning. Er Mulkt¬
beløbet større, indeholdes Resten ved den eller de nærmest
paafølgende Lønningsudbetalinger.

Mulkterne kunne ikke eftergives. De tilfalde indtil

videre Teatrets private Understøttelseskasse; herfra undtages
dog Kapelpersonalets Multter, der tilfalde Kapellets Be¬

1892.

(58

Tjenestereglement for det tgl. Teater.

21. Sept. gravelseskasse, og Korpersonalets Multter, der tilfalde dette

Personales private Pensionskasse.
40. Naar en ved Teatret ansat Embedsmand, scenisk

Kunstner eller Funktionær bliver, paa Grund af pligtstridig
Handlemaade, suspenderet af Ministeriet, oppebære han i
Suspensionstiden ikkun Halvdelen af sin Lønning. Naar
han er suspenderet af Teaterchefen, oppebærer han sin

fulde Lønning, indtil Ministeren har decideret i Sagen.
Med Suspension følger Tab af Rettighed til at indfinde

sig i noget som helst af Teatrets Lokaler, ligesom den
suspenderede ej heller kan afbenytte nogen Friplads paa
Tilskuerpladsen.

41. Mener en scenisk Kunstner sig krænket i sin Per¬

sonlighed eller i sin kunstneriske Selvstændighed lige over

for Teaterchefen, en af Scenens Embedsmænd eller Funk¬
tionærer eller en Kunstfælle, kan han henvende sig til

Ministeriet med skriftligt Andragende, der indgives til
Teaterchefen for med dennes Erklæring at fremsendes til
Ministeriet.

42. Skøndt de i dette Regulativ indeholdte Bestem¬
melser for en stor Del særligt sigte til de sceniske Kunstnere,

ville de dog, med Undtagelse af det i § 36 indeholdtez For¬

bud mod Optræden uden for Teatertjenesten,z ogsaa være at

bringe til Anvendelse overfor det øvrige paa Scenen op¬

trædende Personale ligesom i analoge Tilfælde overfor en¬
hver ved Teatret eller Kapellet ansat Embedsmand, Kunstuer
eller Funktionær.

De kongeligt ansatte Medlemmer af Teater= og Kapel¬
etaten kunne kun afskediges ved kongelig Resolution; af

de ikke kongeligt ansatte Medlemmer kunne de feuberettigede

Kunstnere og de i dette Reglements 8. Afdeling (§§ 45—62)
nævnte Embedsmænd og Funktionærer samt Kapellets Med¬

lemmer kun afskediges ved ministeriel Resolution; de øvrige
ved Teaterchesens Resolution. Alle Medlemmer af Teater¬
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og Kapeletaten kunne kun afskediges ved et Teateraars 21. SSept.

Udgang (30. Juni) og med 3 Maaneders Varsel, hvilket
ogsaa gælder Opsigelse fra de paagældendes egen Side.

Skulde nogen gøre sig skyldig i et saadant Forhold, der

for en Embedsmand vilde medføre Afskedigelse uden
Pension, kan hans Engagement dog opsiges straks, uden
Varsel.

44. Embedsmændene i Kunstfagene og de sceniske

Kunstnere beholde, naar de entlediges fra Teatrets Tjeneste
i Naade og med Pension af Statskassen eller med Ret til

Teatrets Tilskud i Alderdomsforsørgelsesfonden, den samme
fri Adgang til Teatrets Forestillinger, som de have haft i
deres Tjenestetid.

Naar en Embedsmand nden for Kunstfagene, en ikke

scenisk Kunstner eller en Funktionær afskediges paa Grund

af Alder, Svagelighed eller anden ham utilregnelig Aarsag,
bestemmer Ministeriet efter Teaterchefens Indstilling, hvor

vidt og i hvor stort Omfang der kan indrømmes ham fri
Adgang i Teatret.
8. Afdeling.
45. Ved Teatret er der ansat 2 Sceneinstruk¬

tører, af hvilke i Reglen den ene sætter Skuespil, den
anden Operaer i Scene.

Sceneinstruktøren skal være til Stede ved enhver Prøve
paa de Stykker, som det er overdraget ham at sætte i Scene,
og paa de ældre Stykker, som henhøre under hans Om¬
raade. Han har at paase, at Prøven begynder, saa snart

Regissøren har ringet paa Foyerklokken. Han er dog ikke
forpligtet til at overvære alle Klaver= og Musikprøver, som

kun afholdes af Hensyn til Sangen eller Musikken.
Han paaser, at Prøverne holdes med Alvor og Orden,

muligste Nøjagtighed og Fuldstændighed, og at Skuespillerne
give deres Roller uden egenmyndig Tilsætning eller For¬
kortning.

1892.
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Sceneinstruktøren har at ordne alt, hvad der, bl. a.

fra Spillets Side, udkræves til hvert Stykkes Fremstilling
i saa nøje Overensstemmelse som muligt med Stykkets
Karakter og Stemning.

Han er forpligtet til at være til Stede ved den første
Opførelse af ethvert nyt eller paany indstuderet Stykke, som

han har sat i Scene. Desuden har han jævnligt at over¬
være Opførelsen af de af ham i Scene satte Stykker samt
af de ældre Stykker, der henhøre under hans Omraade.

Han har at paatale, saafremt ikke alt gaar som bestemt ved
Prøverne, eller som senere anordnet. Det samme gælder

for ældre Stykkers Vedkommende.

Sceneinstruktørerne ere forpligtede til at vejlede be¬
gyndende Kunstnere og Kunstnerinder ved Indstnderingen af
deres Roller.

46. Kapelmesteren har at indstudere og lede den
musikalske Indøvelse af alle Operaer og Syngestykker samt
Koncerter og at dirigere ved alle Opførelser deraf. Det er

en Selvfølge, at Kapelmesteren i øvrigt, naar han maatte
ønske det, kan indstudere og dirigere Musikken til et hvilket
som helst Arbejde der indstuderes eller opføres paa
Teatret.

Kapelmesteren er forpligtet til midlertidigt at udføre

Koncertmesterens Funktioner i dennes mulige Sygdoms¬

eller andet Forfald, eller naar Teaterchefen ellers maatte
forlange det

47. Balletmesteren har de til Sceneinstruktørernes

Forpligtelser overfor Skuespil= og Operavirksomheden svarende

Forpligtelser overfor Balletvirksomheden. Desuden har han
Ledelsen af den højere og Overtilsynet med den øvrige

Danseundervisning. Han har at vedligeholde det ældre

Balletrepertoire og er forpligtet til i hver Sæson, naar
Teaterchefen maatte forlange det, at levere 1 stor eller 2

mindre Balletter enten af egen Komposition eller arran¬
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gerede efter en fremmed Ballet eller efter et opgivet Pro¬21. Sopt.
gram. For nye Balletter og nye Divertissementer betales

der Honorar efter Overenskomst, hvorimod Balletmesteren

er forpligtet til uden særskilt Godtgørelse at komponere

og arrangere de i Sknespil og Operaer forekommende
Danse.

48. Koncertmesteren har at indstudere og lede
den musikalske Indøvelse af alle Stykker og Arbejder, hvori

eller hvortil der forekommer Musik, og som ikke henhøre til

den egentlige Opera, samt at dirigere ved Opførelsen af
saadanne Stykker. Det er en Selvfølge, at Kapelmesteren,

under hvem Koncertmesteren sorterer, naar han af en eller
anden Grund maatte ønske det, kan indstudere og dirigere

Musikken til et hvilket som helst Arbejde, der indstuderes

eller opføres paa Teatret. Paa Klaverprøver udfører han
selv Akkompagnementet.
Koncertmesteren er endvidere forpligtet til midlertidigt
at udføre Kapelmesterens Funktioner i dennes mulige Syg¬
doms= eller andet Forfald, eller naar Teaterchefen ellers
maatte forlange det.

For Ballettens Vedkommende har Koncertmesteren de

tilsvarende Forpligtelser, som ovenfor ere nævnte med
Hensyn til andre musikalske Arbejder. Ved Balletprøver
uden Orkester saavel paa Dansesalen som paa Scenen vil

han selv have i Forening med Repetitøren at udføre den
fornødne Musik.

49. Dkonomi=Inspektøren har Tilsynet med De¬

taillen af Teatrets Økonomi. Han besørger alle Anskaf¬
felser efter Approbation af Teaterchefen og overværer derfor

alle Møder angaaende Kostumer, Rekvisitter og Dekorationer.

Ingen Regning vedrørende Teatrets økonomiske Drift be¬
tales, forinden han har attesteret dens Rigtighed. Han
fører de til Embedet hørende, nærmere bestemte Bøger.

Under ham henhører Fordelingen af Paaklædningsværelserne.

1892.
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Som Inspektør i Teatrets Bygninger, i hvilken
Egenskab der er tillagt ham Bolig i samme, har han at
paase Overholdelsen af Orden og overhovedet at udføre

alle de Forretninger, som almindeligt henhøre under en
Vicevært

50. Kostnmier’en har paa Teaterchefens For¬

langende at udføre Kostumetegninger til alle nye eller paany
indstuderede Stykker eller til enkelte Personer i andre

Stykker. Tegningerne, der blive Teatrets Ejendom, skulle

være kolorerede, og Stoffet angivet til hver enkelt Del af

Dragterne. Han har desuden Tilsynet med, at Dragterne
udføres i Overensstemmelse med de approberede Tegninger.

Desuden er han forpligtet til paa Teaterchefens Forlangende
at levere Tegning til Møbler og lignende, der skulle be¬
nyttes paa Scenen.

51. Regissøren har Tilsyn med alt, hvad der kan

fremme Teatertjenestens og Forestillingernes ordentlige og

raske Gang. Han er til Stede i Teatret under alle Prøver
og Forestillinger. Han udfærdiger og ophænger i Foyéren
det fastsatte ugentlige Repertoire og den ugentlige Prøve¬
seddel og besørger det fornødne Bud sendt til Personalet,

for saa vidt Forandringer foretages deri, se § 6. Han
fører nærmere bestemte Bøger over den daglige Teater¬

tjeneste, Regien, Rollefordelingen osv. Naar nogen noteres

til Mulkt, meddeler han den paagældende det, se § 39. Alle
Roller og Partier udsendes fra ham, se § 5.

Ved det til en Prøves Begyndelse fastsatte Klokkeslæt
ringer Regissøren paa Foysrklokken, hvorefter Prøven uop¬
holdelig skal begynde. Han rekvirerer de Musici og Sta¬

tister, som behøves saavel til Forestillinger som til Prøver.

En halv Time før Forestillingernes Begyndelse ringer han
til Foyér, hvor da Paaklæderne anmelde, hvor vidt de

spillende Personer ere komne, og hvor de modtage de Re¬
kvisitter, som ere i Regissørens Værge, saasom Bøger,
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Brevtasker, Breve, Veksler, Papirer osv. Han har Tilsyn21. Sept.
med, at alt, hvad der udkræves saavel til Forestillinger som

til Prøver, er til Stede. Regissøren ringer ligeledes paa
Foyörklokken til hver Akts Begyndelse, og bliver det paa

de svillendes eget Ansvar, om de ikke betimelig komme paa
Scenen. Naar derger Omklædning mellem Akterne, lader
han dog ikke Akten begynde, førend de, der skulle omklædes,
erklære, at der for deres vedkommende intet er til Hinder

for Aktens Begyndelse. Naar Musikken i Orkestret skal
begynde, giver han Dirigenten det fornødne Tegn. Under

Forestillingerne paaser han, at der er Ro, og at de spillende
uforstyrret kunne komme ind paa og ud fra Scenen, hvor¬
for han bortviser alle nvedkommende, som opholde sig mellem

Kulisserne. I det hele paaser han, at ingen nvedkommende

opholder sig paa eller bag Scenen. Om alle indkommende

Sygemeldinger har han straks at underrette Teaterchefen.

Avertissementerne i Bladene om Forestillingerne, samt
Plakaterne affattes af Regissøren. Det paahviler endvidere
ham at give Forfattere eller Komponister af nye, originale
Stykker Underretning om Tiden for hver Prøve paa deres

Stykker.
52. Korsyngemesteren har efter Kapelmesterens

eller vedkommende Dirigents nærmere Anvisning at ind¬

studere og lede alle i Teatertjenesten forekommende Kor.
Som Korpersonalets foresatte har han at paase, at dette
efterkommer sine Pligter. Han har Ret til at afholde

Øvelser med Korpersonalet i sin Helhed eller med enkelte

deraf, naar han maatte anse det for fornødent.
Der er endvidere paalagt ham følgende Forpligtelser:

Dirigeringen af al bag Scenen forefaldende Musik.

Udførelsen af alt Piano= og Orgelspil ved Ind¬
studeringen og Opførelsen af Skuespil (herunder Vaude¬
viller, Sangspil osv.) og Balletter, dog herfra undtaget
Ballet=Repetitørtjenesten.
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Indstnderingen af Sangpartier i Skuespil (herunder
Vandeviller, Sangspil osv.), naar det undtagelsesvis for¬
langes af Teaterchefen.

Udførelsen af Opera=Repetitørens Funktioner i dennes

Forfald, eller naar det ellers undtagelsesvis maatte forlanges
af Teaterchefen.

Han fungerer som Arkivar for Teatrets Musikarkiv.

53. Opera=Repetitøren har at udføre alt Piano¬

og Orgelspil ved Indstuderingen og Opførelsen af Operaer
og Syngestykker samt Koncerter.
I Korsyngemesterens Forfald, eller naar det ellers
undtagelsesvis maatte forlanges af Teaterchefen, er han for¬

pligtet til ogsaa at udføre Korsyngemesterens og de under
denne henlagte forskellige Funktioner.

54. Teatermaleren er forpligtet til, i Overens¬
stemmelse med sin Ansættelse, til enhver Tid at udføre det

Dekorationsarbejde, som overdrages ham af Teaterchefen.
Saa suart Planen for den kommende Sæson er lagt, har

han efter Teaterchefens nærmere Opgivende at paabegynde
det dertil fornødne Arbejde og at fuldende det mest mulige
deraf i Løbet af Sommeren inden Sæsonens Begyndelse.

Til hver ny Dekoration har han at levere Teatret til
Ejendom en Skitse i Akvarel eller Limfarve i Maalestok

1 Tomme — 1 Alen., Han er forpligtet til at overvære
alle Dekorationsprøver, naar Teatret maatte forlange det,

at være til Stede ved Opstillingen paa Scenen af de af

ham udførte Dekorationer samt ved de fornødne Belysnings¬
prøver. Han har desuden at være til Stede ved General¬

prøven og, naar det forlanges, ved den første Opførelse af
de Stykker, til hvilke der er malet nye Dekorationer. Det
samme gælder overfor Opstillingen og Belysningen af om¬
malede eller delvis fornyede Dekorationer.

55. Maskinmesteren har Ledelsen af og Ansvaret

for det hele Teatermaskineri samt Dekorationernes Opstilling
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i nøje Overensstemmelse med, hvad der i saa Henseende er 21. Sopt.
vedtaget af Sceneinstruktør og Teatermaler. Han har at
paase, at mindst Halvdelen af de faste Maskinfolk forblive

paa Scenen, efter at denne er bragt i Orden. Maskin¬
folkene antages og afskediges af ham, dog maa Antagelsen

og Afskedigelsen af de faste Maskinfolk gennem Økonomi¬

Inspektøren forelægges Teaterchefen til Approbation. Kon¬
struktionen af alle til Maskineriet henhørende Apparater, der

maatte paabydes af Teaterchefen eller hvem, han dertil
maatte bemyndige, paahviler Maskinmesteren. Han har at

føre nøjagtigt Tilsyn med og Fortegnelse over det hele De¬

korationsmateriel samt Tilsyn med dettes Anbringelse i Ma¬
gasinerne og dets forsvarlige Behandling. Han har at være
til Stede i Teatret ved alle Forestillinger samt ved enhver

Prøve. Kan han uudtagelsesvis ikke selv være til Stede,

fungerer Formanden for Maskinfolkene paa hans Vegne og
under hans Ansvar.

56. Belysningsmesteren har Ledelsen af og An¬
svaret for alt til Belysningen henhørende saavel paa Scenen

som for øvrigt i Teatrets Bygninger. Han har at iagt¬
tage, at Belysningen paa Scenen foregaar i nøje Over¬

ensstemmelse med, hvad der i saa Henseende er vedtaget af
Sceneinstruktør og Teatermaler. Belysningsfolkene antages

og afskediges af ham, dog maa Antagelsen og Afskedigelsen
af de faste Folk gennem Økonomi=Inspektøren forelægges
Teaterchefen til Approbation. Der paahviler ham Kon¬
struktionen af alle til Belysningen paa Scenen nødvendige

Apparater, der maatte paabydes af Teaterchefen eller hvem,
denne dertil maatte bemyndige. Han har at holde alle

Apparater til kunstigt Lys i god og brugbar Stand. Han
har at være til Stede i Teatret ved alle Forestillinger samt

ved enhver Prøve. Kan han undtagelsesvis ikke selv være
til Stede, fungerer hans Assistent paa hans Vegne og under

hans Ansvar.
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57. Sonfslørerne have hver især Forpligtelse til

at sonfflere saavel ved Skuespil som ved Opera. Vedkom¬

mende Soufflør har at melde sig hos Regissøren 1 Time
før Forestillingens Begyndelse.

58. Garderobeforvalteren har Tilsynet med og
Ansvaret for Opbevaringen af alt til Herregarderoben hen¬

hørende. Med Hensyn til Anskaffelser og Reparationer har

han at henvende sig til Økonomi=Infpektøren. Han har at

føre nøjagtig Inventariefortegnelse over alle Garderobesager.
Han har Ansvaret for, at alle til enhver Persons Paa¬
klædning hørende Genstande fra Garderoben ere til Stede i

behørig Stand i vedkommendes Paaklædningsværelse ved
Kostumeprøverne og Forestillingerne. Efter Afbenyttelsen

besørger han dem afhentede derfra og henbragte paa deres

Plads i Garderoben. Rekvisitter bør enten af ham eller
af hans Assistent i Tide leveres i de Personers egne

Hænder, som skulle benytte dem. Han besørger Antagelsen
og Fordelingen af Paaklædere og Pyntekoner. Regninger

paa de til Garderoben anskaffede Sager paategner han med
Tilføjende af, hvor og under hvilket Nummer de ere ind¬
førte i Inventariefortegnelsen.

59. Garderobeforvarersken og Overpaakla¬

dersken har for Damegarderobens Vedkommende lignende
Forpligtelser som Garderobeforvalteren for Herregarde¬
robens.

60. Teaterlægen har at være til Stede i Teatret

ved enhver Forestilling ligesom ogsaa til enhver anden Tid,
naar Teaterchefen maatte forlange det. Han er forpligtet

til at aflægge Sygebesøg hos enhver ved Teatret eller Ka¬
pellet ansat, der enten selv maatte kalde ham, eller som

Teaterchefen beordrer ham til at tilse. Han er endvidere
forpligtet til paa Forlangende at afgive Attest om vedkom¬
mendes Sundhedstilstand.
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Det er ham tilladt med Teaterchefens Samtykke at 21 Sept.
lade en anden, autoriseret Læge vikariere i sit Sted.

61. Billetkassereren besørger alt Salg af Bil¬
letter til Pladser, som ikke ere bortabonnerede. Desuden

har han at udlevere Billetter til bortabonnerede Pladser,

naar Teaterchefen maatte forlange det.
Billetkontoret skal være aabent under hele den for hvert

Salg fastsatte Tid, medmindre alle Billetter ere udsolgte, i
hvilket Tilfælde Billetkontoret straks lukkes.

Under hvert af Salgene (til dobbelt, forhøjet eller or¬
dinær Pris) maa der ikke udleveres Billetter til den paa¬

gældende Forestilling til nogen af de andre Priser.

Forsalen skal være aaben ⅓ Time før hvert Salgs
Begyndelse. Det opstillede Publikum ekspederes efter

Rækkefølgen.

De en Gang solgte Billetter maa ikke tages tilbage.
Kun, naar en Forestilling forandres, maa de før For¬

andringen solgte Billetter tages tilbage.

Bestillinger paa Billetter maa ikke modtages, og det er
Billetkassereren og hans Medhjælpere forbudt under nogen
som helst Form at modtage Dousører.
Billetkassereren besørger Anskaffelsen af de fornødne

Billetter efter nærmere foreskrevne Regler.

Han afgiver hver Aften, forinden han forlader Teatret,
i lukket Konvolut til Teatrets Bureau en Liste over alle de

Billetter, som ere solgte til Dagens Forestilling, samt ned¬

lægger i en ham af Teatret anvist Jernpengekasse, hvortil

han alene har Nøglen, Indtægten, hvilken han næste Dags
Formiddag afleverer til Teatrets Hovedkasserer.

Der maa ikke tilstedes nogen uvedkommende Adgang
til Billetkontoret, som derfor stedse skal være aflaaset.

Billettassereren og hans Medhjælpere skulle ekspedere
enhver, som forlanger Billetter, med muligst Hurtighed og
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21. Sopt. være høflige og forekommende mod alle, som henvende sig
til dem.

Til Medhjælp er der tillagt Billetkassereren en vis

Sum aarlig. Han antager og afskediger selv sine Med¬

hjælpere, men Valget af en fast Medhjælper maa dog

approberes af Teaterchefen, ligesom Teaterchefen er beret¬

tiget til at fordre enhver Medhjælper fjernet, naar denne
skulde give Auledning til begrundet Klage. Billetkassereren
har selv Ansvaret for hele Billetsalget.

Billetkassereren er forpligtet til personligt at være til

Stede ved Begyndelsen af ethvert Salg og indtil det i

Forsalen opstillede Publikum er ekspederet, samt fra 1
Time før Forestillingens Begyndelse indtil 1 Time før
dens Slutning eller, for saa vidt sidste Akt begynder senere,

til dennes Begyndelse. Kan han undtagelsesvis ikke selv
være til Stede, fungerer hans faste Medhjælper paa hans
Vegne og under hans Ausvar.

62. Overkontrolløren har at være til Stede i
Teatret ⅓ Time, før der aabnes, og paase, at enhver Kon¬

trollør indtager den ham anviste Plads.
Han indskærper Kontrollørerne og har selv at paase, at

ingen tilstedes Adgang til Tilskuerpladsen uden at være for¬
synet med Billet.

Kontrollørerne nedlægge de modtagne Billetter i af¬

laasede Kasser, hvortil kun Overkontrolløren har Nøglen.
Kasserne afleveres i Løbet af Forestillingen til Overkontrol¬

løren, der optæller de i de forskellige Afdelinger ind¬

komne, Billetter. De Billetter, der maatte indkomme efter

Kassernes Aflevering, have vedkommende Kontrollører
uopholdelig at aflevere til Overkontrolløren. Denne af¬

giver hver Aften, forinden han forlader Teatret, i lukket
Konvolut til Teatrets Bureau en Liste over alle modtagne
Billetter.
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Overkontrolløren har jævnligt at passere Gangene og 21. Sopt.

Forsalen for at paase, at Ro og Orden overholdes, at Kon¬
trollørerne ikke forlade deres Poster, og at ingen nvedkom¬

mende opholde sig paa disse Steder.

Enhver Pligtforsømmelse fra Kontrollørernes Side,

navnlig med Hensyn til deres Adfærd mod Publikum eller
mislig Omgang med Billetterne, har Overkontrolløren straks
at anmelde for Teaterchefen.
Han har at paase, at intet Misbrug med Hensyn til

Benyttelsen af Fripladserne finder Sted.
Han har desuden Tilsynet med det i Garderoberne
ansatte Personale.

9. Afdeling.
63. Enhver af Teater= og Kapelpersonalet modtager

et Eksemplar af dette Reglement, hvis Forskrifter han er

forpligtet til at overholde. Desuden modtager enhver af de
sceniske Kunstnere og de i dette Reglements 2. Afdeling
nævnte Embedsmænd et Eksemplar af Feuregulativet.

64. I Henseende til Orden og Rolighed i samtlige

til Teatret hørende Lokaler har enhver af Teatrets Personale

at efterkomme de specielle Forskrifter, som desangaaende
maatte udgaa fra Teaterchefen.
65. Tjenestereglementet af 25. Juli 1856 med de sig
dertil sluttende senere Bestemmelser ophæves herved.

Bekendtgørelse ang. en Omregulering af for= 22. Jopt.
skellige af Staden Kjøbenhavns Oppebørselsdistrikter.
(Kjøbenhavns Magistrat.)
Efter at Kommunalbestyrelsen har vedtaget, at der

foretages en Omregulering af forskellige af Stadens=Oppe¬
børselsdistrikter m. v. saaledes, at Magistraten bemyndiges

til selv at bestemme de Tidspunkter, til hvilke de enkelte
Distriktsdelinger m. v. skulle iværksættes, samt at Rode¬

1892.
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22. Sept. mestrenes Antal, efterhaanden som denne Ordning træder i
Kraft, forøges med 4, hvorved det samlede Antal Rode¬
mestre her i Staden bliver 44, har Magistraten bestemt, at
følgende Omordning træder i Kraft fra 1. Oktober d. A.

at regne for nedennævnte Distrikters Vedkommende.
4. Oppebørselsdistrikt vil, efter at Vestervold Kvarter er
blevet inddelt i Roder, komme til at bestaa af:

Reventlowsgades, Tivolis, Vandværkets og Raad¬
husets Roder.

6. Oppebørselsdistrikt vil, indtil den vedtagne Omordning

af Oppebørselen i Nørrevold Kvarter træder i Krast,
komme til at bestaa af Ørstedsparkens, Frederiks¬

borggades og Kommunehospitalets Roder.
Til

7. Oppebørselsdistrikt henlægges de under det uu¬
værende 8. Distrikt henhørende Roder: Reformert

Kirkes og Kongens Haves Roder saaledes, at 7.
Distrikt herefter bestaar af: Synagogens, Trinitatis
Kirkes, Reformert Kirkes og Kongens Haves Roder.
Til det

nye 8. Oppebørselsdistrikt henlægges Havre¬

markens og Lersøens Roder, der udskilles fra 21.
Oppebørselsdistrikt samt Øresunds og Strandvejens
Roder, der udsondres fra 20. Distrikt.

Fra 19. Oppebørselsdistrikt udskilles foreløbig Fælled
Rode, der henlægges til 21. Oppebørselsdistrikt.
20. Oppebørselsdistrikt kommer fremtidig til at bestaa af:
Østerbros, Kalkbrænderiets og St. Jacobs Kirkes
Roder samt det nydannede Frihavnsterræn.
21.

Oppebørselsdistrikt kommer herefter til at bestaa af:
Kirkegaards og Fælled Roder.

Der oprettes

et nyt Oppebørselsdistrikt, det 24., hvortil

henlægges de fra 16 Oppebørselsdistrikt udskilte nye
Roder, nemlig: Istedgades og St. Mattæus Kirkes
Roder.

Cirk. ang. forandret Udskrivningslægd.
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I sidstnævnte Oppebørselsdistrikt er kun ansat 1 Rode= 22. Sopt.
mester, hvorimod der er ansat 2 Rodemestre i hvert af de
øvrige her omhandlede Distrikter.

Justitsmin. Cirk. (til samtlige Udskrivnings¬22. Sept

chefer, Lægdsforstandere, Lægdsmænd og Møn¬

stringsbestyrere) ang., at den ifølge Justitsmini¬

steriets Bekendtgørelse Nr. 130 af 8. August d. A.
fra Bølling=Nørre Herreders til Hammerum Herreds

Jnrisdiktion fra 1. Jaunar 1893 at regne henlagte
Del af Vorgod Sogn skal fra sidstnævnte Dato
udgøre et eget Lægd under 5. Udskrivningskreds,

der betegnes 6 b Vorgod Sogns østlige Del,
medens det nuværende 6. Lægd, omfattende den

øvrige Del af bemeldte Sogn, fra samme Tids¬

punkt betegnes som 6 a Vorgod Sogns vestlige Del.

Anordning, hvorved den i Loven af 11. April 23. Sopt.

1890 hjemlede Beskyttelse for Varemærker gøres Nr. 169.
anvendelig i Forhold til de forenede Stater af
Amerika. (Indenrigsministeriet).
Indm. Saml. pag. 496.

Indenrigsmin. Skr. (til Amtmanden over Fre= 23. Sept.
deriksborg Amt) ang., at to i Ægteskab fødte Børn,

hvis Fædre vare svensk fødte og ikke havde dansk
Indfødsret, ikke kunde anses for at have nogen retlig
Fødekommnne her i Riget.
Med Skrivelse af 3. d. M. har Amtet forelagt Mini¬
steriet til Afgørelse et Andragende, hvori Skuldelev=Selsø

1892.
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Skr. ang. Fattigforsørgelse.

23. Sept. Sogneraad i Henhold til Lov Nr. 67 af 9. April 1891

om det offentlige Fattigvæsen § 21, 1. Stykke, har begært
Amtets Resolution paa, at Kommunen ikke bliver at anse

som legal Fødekommnne for tvende sammesteds henholdsvis
den 20. og 25. Maj d. A. i Ægteskab sødte Børn, hvis

svenskfødte Fædre, N. N. og N. N., ikke ere i Besiddelse af
dansk Indfødsret.
I denne Anledning skulde man til Efterretning tjenst¬

ligst melde, at der, for at en Kommune bliver at anse som
Fødekommune, ifølge Fattiglovens § 18 for ægte Børns

Vedkommende fordres, at Forældrenes Ophold i den paa¬
gældende Kommune ved Barnets Fødselstid skal være „et

til Erhvervelse af Forsørgelsesret egnet Ophold“ (jfr. In¬

denrigsministeriets Skrivelse Nr. 356 af 24. December

1891 i Ministerialtidenden)*); da de fornævnte Børns Fædre
som Udlændinge i Medfør af Fattiglovens § 23 ikke kunne

vinde Forsørgelsesret her i Riget, kan deres Ophold i
Skuldelev=Selsø Kommune ikke have nogen Betydning i

heromhandlede Henseende, og bemeldte Kommune bliver
derfor ikke at anse som Fødekommune for Børnene; disse
kunne overhovedet ikke anses at have nogen retlig Føde¬
kommune her i Riget, hvorom fornøden Bemækning—

efter Afgivelse af den af Skuldelev=Selsø Sogneraad be¬
gærte Resolution fra Amtet — bliver at gøre i den faktiske
Fødekommunes Kirkebøger.

23. Sept.

Indenrigsmin. Skr. (til Amtmanden over Vejle

Amt) ang., hvorledes der, efterat Fattigloven af 9.

April 1891 er traadt i Kraft fra 1. Januar 1892

at regne, vil være at forholde med Forsørgelsen af
tysk Undersaat N. N.s danskfødte Enke, der indtil

da har været forsørget af Kolding Købstadkommune
*) Se ovenfor pag 387—391.

Skr. ang. Gældsbevisers Stempling.
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som den Kommune, hvor hun forinden sit Ægteskab 25. Sopt.
var forsørgelsesberettiget.
at da den paagældende Enke efter det
oplyste i Aaret 1891 har modtaget vedvarende Fattighjælp

af Kolding Købstadkommune, hvor hun efter den dagældende
Lovgivning var forførgelsesberettiget, maa hun i Medfør af

Fattiglovens § 25, 2 Stykke, vedblivende anses forførgelses¬
berettiget i bemeldte Kommnne, indtil hun erhverver sig
Forsørgelsesret andetsteds.

Generaldirektor. for Skattev. Skr. (til en 26. Sept.

Sparekasse) ang., om saadanne Gældsbeviser for
Kautionslaan, stiftede for en bestemt Tid, som gaa

ud paa, at Laanet fornyes for en vis Tid, eller at
der gives Henstand med Betalingen til en nærmere

fastsat Tid, skulle forsynes med Stempel.
at, naar et Gældsbevis efter den

oprindelig stipulerede Betalingsfrists Udløb erholder Paa¬
tegning om, at Gælden er fornyet eller Betalingsfristen ud¬

sat til et fjernere Tidspunkt, er en saadan Paategning

ubetinget stempelpligtig som en ny Obligation. Men naar
der inden Udløbet af den oprindelige Betalingsfrist gives
Paategning om Betalingsterminens Udsættelse, vil en saadan
Paategning ordentligvis kunne passere uden Brug af

Stempel, idet det dog bemærkes, at den Mulighed ikke der¬

ved er udelukket, at der kan være Tilfælde, i hvilke ogsaa
en Paategning som den sidstnævnte ester sit Inhold

eller Forholdets Beskaffenhed i det hele vil kræve Stempel.

Indenrigsmin. Skr. (til Amtmanden over Vi= 26. Sopt.
borg Amt) ang. et Andragende, hvori Sogneraadet
for N. N. Kommune forespørger, om en i bemeldte
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Skr. ang. Alderdomsunderstottelse.

——

26. Sept. Kommune forsørgelsesberettiget

Mandsperson, for

hvem Kommunen har udredet Alimentationsbidrag
til tvende udenfor Ægteskab fødte Børn, som Følge
deraf vil kunne forlanges hjemsendt.
at Ministeriet med Amtet er enigt i,
at den fremsatte Forespørgsel maa besvares benægtende.

27. Sept.

Justitsmin. Skr. (til Amtmanden over Fre¬
deriksborg Amt) ang. en Besværing fra en Handels¬

gartner i en Kobstad over, at der er blevet nægtet
ham Tilladelse til at afbrænde Begfakler for at be¬

skytte et ham tilhørende, paa Købstadens Markjorder
beliggende Frøstykke mod Nattefrost.
at der ikke i Lovgivningen findes noget
Forbud imod, at Andrageren under sædvanligt Ansvar for

den Skade, som deraf maatte foranlediges, foretager den
ommeldte Afbrænding.

28. Sopt.

Indenrigsmin. Skr. (til Amtmanden over Thi¬
sted Amt) ang., at en Enke, der selv ikke havde

modtaget Fattighiælp, men hvis Mand, fra hvem

hun levede faktisk adskilt, engang havde faaet Fat¬
tighjælp paa Grund af Sygdøm, ikke kunde faa
Alderdomsunderstøttelse.
I Skrivelse af 30. f. M. har Amtet meddelt, at der
under en samme forelagt Sag er rejst Spørgsmaal, om

der i Medfør af Lov Nr. 69 af 9. April 1891 vil kunne
ydes Alderdomsunderstøttelse til en Enke, der ingen Sinde

selv har modtaget Fattighjælp, hvorimod der i Aaret 1886
paa et Tidspunkt, da hun, der søgte Bevilling til Skils¬
misse fra sin dalevende Mand uden dog at opnaa saadan
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Bevilling — faktisk havde ophævet Samlivet med Manden, 28. Sept.
er ydet denne Fattighjælp paa Grund af Sygdøm.
Med Hensyn hertil har Amtet under Henvisning til
den i fornævnte Lovs § 2 c indeholdte Bestemmelse: „for

en frasepareret eller fraskilt Kone eller en Enke betragtes
den Fattighjælp, der har været ydet hendes Ægtefælle

medens hun levede i Ægteskab med ham, som tillige oppe¬
baaren af hende selv“ forespurgt, om ikke Ordene „medens

hun levede i Ægteskab med ham“ ere at forstaa som

medens hun faktisk samlevede i Ægteskab med Manden“

I denne Anledning skulde man til Efterretning og
videre fornøden Bekendtgørelse tjenstligst melde, at Mini¬

steriet saavel ifølge Modsætningen mellem de omspurgte
Ord og Udtrykkene i Begyndelsen af den foran citerede

Bestemmelse, der alene omhandler Kvinder, hvis ægte¬

skabelige Samliv med Manden er retlig hævet, som ogsaa
efter den almindelig antagne Forstaaelse af de samme Ord

i anden Forbindelse, jfr. Forordning om Arv af 21.
Maj 1845 § 29, maa holde for, at det ogsaa paa det her

omhandlede Omraade alene er det retlige Forhold, hvorpaa

det kommer an, og at en Kone saaledes maa betragtes som

levende i Ægteskab med Manden, saa længe hun ikke er

lovformelig skilt eller separeret fra ham.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. (til Biskoppen 28. Sept.
over Aalborg Stift) ang., hvilke Bevisligheder en

Sognepræst skal fordre for, at Personer, der agte

at indgaa Ægteskab, ikke i 5 Aar have nydt
urefunderet Fattigunderstøttelse, samt om, hvorvidt

Afsoning af et Alimentationsbidrag kan stilles lige
med Betaling.
I et af Deres Højærværdighed med behagelig Skrivelse
af 16. Jannar d. A. hertil indsendt Andragende har Sogne¬
Jjortende Hæfte.
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28. Sopt. prærst N. N. forespurgt om, 1) hvorvidt han af Hensyn til

den ham som Sognepræst paahvilende Forpligtelse til at

paase, at Personer, der agte at indgaa Ægteskab, ikke i

Løbet af de sidste 5 Aar have nydt urefunderet Fattigunder¬
støttelse, vil for det Tilfælde, at den paagældendes For¬

sørgelseskommune maatte vægre sig ved at erkende sig som
saadan, kunne for at undgaa Ansvar nøjes med en Er¬

klæring fra vedkommende Person selv om, at han ikke i de
sidste 5 Aar har modtaget Fattighjælp, og 2) hvorvidt Af¬

soning af et en Person paalagt Alimentationsbidrag kan
stilles lige med Betaling af samme.

Efter i Anledning heraf at have brevvekslet med In¬

denrigsministeriet skulde Ministeriet tjenstlig melde til be¬
hagelig Efterretning og videre Bekendtgørelse, at man, hvad

det første Spørgsmaal angaar, maa holde for, at dette
maa besvares benægtende, idet vedkommende Præst i Til¬

fælde som det anførte fra samtlige de Kommuner, hvor den
paagældende i de sidste 5 Aar har opholdt sig, maa fordre

sig forelagt Attester, der dels give Oplysning om hans Op¬
hold i hver Kommune fra Dato til Dato, dels bevidne, at

han ikke noget Steds har oppebaaret Fattighjælp.
Hvad dernæst det andet Spørgsmaal angaar, har Jn¬

stitsministeriet, til hvis Ytringer Indenrigsministeriet, der

har brevvekslet med samme om Sagen, har henholdt sig,
udtalt, at ligesom det efter Indholdet af § 4, 3. Stykke, i

Lov af 12. April d. A. om Underholdsbidrag til Børn,
der ere avlede udenfor Ægteskab m. m., maa antage, at
Udredelsen af det Faderen til et uægte Barn paahvilende

Underholdsbidrag ved Moderens Opholdskommune straks
paafører Faderen, der ikke har været i Stand til at udrede

Bidraget eller modvillig unddrager sig Forfølgningen,
Virkningerne af modtaget Fattighjælp, hvoraf i Henhold
til Fattiglovens § 42 flyder, at dennes Virkning til For¬
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hindring af Ægteskabet kun kan hæves ved Tilbagebetaling, 28. Sopt¬
men ikke ved Afsoning, saaledes er Justitsministeriet ogsaa
tilbøjeligt til at antage, at det samme i Henhold til § 10
i Lov om det offentlige Fattigvæsen af 9. April 1891
maa statueres i Forhold til Loven af 20. April 1888,

saaledes at det samme maa antages med Hensyn til den

Udredelse af Bidraget, der er sket ved Barnefaderens Op¬
holdskommune.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. (til Biskop¬ 1. Okt.
pen over Sjællands Stift) om Omfanget af

Præsternes Forpligtelse til i hver Maaued at gøre
Indberetuing til Fattigbestyrelserne om anmeldte
Fødsler.
I et med Deres Højærværdigheds behagelige Skrivelse
af 26. April d. A. modtaget Andragende har Provsten sor

Ringsted og Alsted Herreder, Andersen, under Henvisning
til Ministeriets Cirkulære af 2. Juni f. A. udbedt sig for¬

skellige nærmere Oplysninger angaaende Omfanget af den

Præsterne ved Lov om det offentlige Fattiqvæsen af

9. April f. A. paalagte Forpligtelse til i hver Maaned
at gøre Indberetning til Fattigbestyrelserne om alle til
demi

den forløbne Maaned anmeldte Fødsler, nemlig:

1) o m bemeldte Forpligtelse indskrænker sig til blotte

Opgivelser af de stedfundne Fødsler, eller om Børnenes
Navne, for saa vidt de allerede i den paagældende

Maaned have faaet saadanne, tillige skulle opgives,
2)

o m Fattigbestyrelserne ere beføjede til at kræve, at
Børnenes Navne opgives efter deres Daab, for saa
vidt som de døbes efter Udløbet af deres Fødsels¬

maaned, hvilket vilde medføre, at der hver Maaned

maatte indgives to Beretninger, og
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3) om den Præesterne ved Forordning af 24. Jannar

1. Okt.

1844 § 5 paalagte Anmeldelsespligt med Hensyn til
Børn, der skulle anses for at have deres Fødsels¬
hjem andetsteds end der, hvor de virkelig ere fødte,
fremdeles paahviler dem, eller om den er bortfalden

ved Fattigloven af 9. April 1891.

Efter i Anledning heraf at have brevvekslet med In¬
denrigsministeriet skulde man tjenstligst melde til behagelig

Efterretning og videre Bekendtgørelse, at Ministeriet med
Dem er enigt i, at de af Provst Andersen fremsatte Spørgs¬
maal bør besvares saaledes:

ad 1 og 2) at Præsterne ikke ere pligtige til i de om¬

handlede Indberetninger at opgive Børnenes Navne,
ligesom Fattigbestyrelserne ej heller kunne fordre,
at der senere tilstilles dem Indberetning om de

Børnene ved Daaben eller Navngivelsen tillagte
Navne, og

ad 3) at der efter den nugældende Fattiglovgivning ikke

paahviler Sognepræsterne nogen Forpligtelse i den
omhandlede Henseende, idet det ifølge Loven af 9.

April 1891 § 21 alene er vedkommende Fattig¬
bestyrelse, der har at meddele den legale Fødekom¬
mune Underretning om Fødselen.

Regulativ for Udførelsen af Ligbrænding. (Ju¬

4. Okt.

Nr. 176. stitsministeriet.)
Indm. Saml. pag. 497.

5. Okt.

Justitsmin. Cirk. (til samtlige Politimestre)

ang., at Lærere ikke bør være Ligsynsmænd.
Da det kongelige Sundhedskollegium har henledet In¬
stitsministeriets Opmærksomhed paa, at det ikke er sjældent,

at Lærere vælges til Ligsynsmænd, og da Justitsministeriet

Skr. ang. Alderdomsunderstøttelse.
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maa være enigt med bemeldte Kollegium i, at der deri5.

Okt.

ligger en Fare for, at smitsomme Sygdømme overføres til

Skolebørnene, skal man herved tjenstligst anmode Hr. Politi¬
mesteren om fremtidig at iagttage, at det ommeldte Hverv
ikke overdrages Lærere.

Indenrigsmin. Skr. (til Kjøbenhavns Magistrat)5.

ang., hvorledes Loven om Alderdomsunderstøttelse
bliver at bringe til Anvendelse, forsaavidt angaar

Medlemmer af det mosaiske Trossamfund i Kjø¬
benhavn.
at da den nævnte Lov, der indfører

en ny Art af Understøttelse, ikke indeholder den fornødne
udtrykkelige Hjemmel til at paalægge det nævnte Samfund
eller de andre her i Landet bestaaende Trossamfund, der

med Hensyn til Fattigvæsen indtage en lignende selvstændig

Stilling som det nævnte Trossamfund, nogen særlig For¬
pligtelse med Hensyn til den nævnte Art af Understøttelse
maa man gaa ud fra, at Lovens Bestemmelser om Op¬

holdskommune og Forsørgelseskommune (Lovens § 7) alene

sigte til Landets Inddeling i stedligt afgrænsede Fattig¬
kommuner (fr. Indenrigsministeriets Cirkulære Nr. 109 af

1. Juni 1891 i Ministerialtidende)*) og ikke tillige til de
nævnte Trossamfund, hvilke ikke kunne indordnes under hin
Inddeling. Som Følge heraf maa Ministeriet holde for,

at der ikke er hjemlet Repræsentanterne for det mosaiske
Trossamfund i Kjøbenhavn Adgang til at tilstaa Alder¬
domsunderstøttelse efter Lov af 9. April 1891 til Sam¬

fundets Medlemmer, hvorimod saadan Understøttelse bliver

at yde disse af Kjøbenhavns Magistrat (fr. Lovens § 3).
Heller ikke kan man antage, at der i Medfør af Lovens

§ 7 skulde paahvile Samfundet nogen Forpligtelse til at yde
Resusion for den Alderdomsunderstøttelse, der af Kjøben¬
*) Se ovenfor Side 169
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Skr. ang. Sportelreglementets § 19.
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havns Kommune maatte blive tilstaaet Samfundets Med¬

5. Okt.

lemmer.

Hvad endelig angaar den Alderdomsunderstøttelse, som

af Kommuner uden for Kjøbenhavn ydes til der sig op¬

holdende Mosaitter, der ere forsørgelsesberettigede i Kjøben¬
havn, maa man holde for, at det maa paahvile Kjøben¬
havns Kommune i Henhold til Lovens § 7 at refundere 34

af den ydede Understøttelse, uden at Kjøbenhavns Kommune

har Krav paa at erholde denne Udgift erstattet af det
mosaiske Trossamfund.

10. Okt.

Generaldirektor. for Skattev. Skr. (til N. N.

Amt) ang., hvorvidt det i Sportelreglementets § 19
foreskrevne højere Gebyr vil være at erlægge for

Domsafsigelse i en Gæsteretssag i Tilfælde af, at

Sagens Optagelse til Dom sker paa en ordinær

Retsdag, men Dommen afsiges ved en Ekstraret.
at dette Spørgsmaal maa besvares
bekræstende.

11. Okt.

Bekendtgørelse ang. Kødkontrolstatiouerne i Kjø¬
benhavn. (Kjøbenhavns Magistrat.)
Det bekendtgøres herved, at de paa Sct. Hans Torv

Nr. 30 og i Havnegade Nr. 13 beliggende Kontrolstationer

for Kød, som i slagtet Tilstand indføres til Salg her i
Staden, fra og med Mandag den 17. ds. indtil videre ville

blive holdte lukkede, og at saadant Kød henvises til Under¬

søgelse paa Hovedkontrolstationen ved Københavns offentlige
Slagtehuse i Ny Stormgade og den dermed forbundne Bi¬

station i Lille Istedgade Nr. 7.

Cirk. ang. Hedeplantning.
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Lov om Tillæg til Loven af 29. December 1857 12. Okt.
om smitsomme Sygdømme hos Husdyrene. (Inden= Nr. 180.
rigsministeriet.)
Indm. Saml. pag. 498.

Kirke= og Undervisningsmin. Cirk. (til Stifts= 18. Okt.
øvrighederne over Ribe, Aarhus, Viborg og Aal¬

borg Stifter) ang. Tilplantning af de til jydske
Præstegaarde hørende Hedearealer.
Ministeriets Opmærksomhed er bleven henledet paa, at
de til de jydske Præstegaarde hørende Hedearealer kun i for¬

holdsvis ringe Omfang ere Genstand for Tilplantning, idet

de vedkommende Sognepræster ikke have Evne til at bestride

Omkostningerne ved større Plantningsforetagender, tilmed
da de ikke kunne vente at se nogen Frugt af saadanne i
deres Embedstid. Dette Forhold er særlig beklageligt for

de brændselsfattige Hedeegnes Vedkommende, hvor der
ingen Tørvemoser findes, og hvor det derfor allerede nu
paa visse Steder er kommet saa vidt, at Hedetørv og Lyng

ere slupne op, saa at Præsten er henvist til at hente Sten¬
kul fra Byerne, ofte med en lang og besværlig Transport.
Men ogsaa i de øvrige Hedeegne vilde Ministeriet anse det

for ønskeligt, om Præsterne i en saa betydningsfuld Sag
som vore Heders Tilplantning kunde give et følgeværdigt

Eksempel ved selv at lade plante, eller i det mindste kunde

komme saaledes med, at de ikke kom til at staa tilbage for
deres Sognefolk.

For at erfare, i hvilket Omfang saadanne Plantninger
burde foretages, og hvilke Bekostninger de vilde medføre,

har Ministeriet søgt Oplysning hos Bestyrelsen for det
danske Hedejelskab, der har meddelt, at man ved at plante

af Bjergfyr, der baade er et meget nøjsomt Træ og afgiver

1892.

18. Okt.
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fortrinligt Brændsel i rigelig Mængde, kun vil behøve en
Plantage paa ca. 20 Tdr. Land til en Præstegaards For¬

syning med Brændsel. En saadan Plantage vil allerede i
det 20. Aar begynde at give Udbytte, og Udgiften ved
Plantningen vil blive højst 30 4 40 Kr. pr. Td. Land.

Af Hedeselskabet er det derhos stillet i Udsigt, at der fra

dettes Side vil blive ydet baade gratis Vejledning, for saa

vidt Præsterne afgive den fornødne Befordring til og fra

Station, og den halve Planteudgift (ca. 6 Kr. pr. Td. Land),
for saa vidt Vejledningen følges, og der tillige ikke til¬

plantes mindre end ca. 5 Tdr. Land aarlig ved hver
Præstegaard.

Herefter skønner Ministeriet ikke rettere, end at det,

naar der ydes Præsterne Bistand ved Laan af Stifternes
offentlige Midler, i de fleste Tilfælde ikke vil være uover¬

kommeligt for dem at lade en Del af Præstegaardens Hede
tilplante, og Ministeriet skulde derfor tjenstligst anmode

Stiftsøvrigheden om behagelig at ville opfordre de Præster

i Stiftet, til hvis Præstegaarde der hører Hede, til fri¬
villigen at plante, i Særdeleshed hvor der er eller kan be¬
frygtes at ville blive Brændselsmangel, hvorhos det bedes

dem tilkendegivet, at de til Bestridelse af Omkostningerne
herved ville kunne forvente efter nærmere derom indgiven

Ansøgning at erholde Laan af Stiftets offentlige Midler,

nemlig 25 Kr. pr. Td. Land af det Areal, der til¬

plantes, at forrente i 20 Aar med 4 pCt. aarlig og der¬
efter at forrente og afbetale med tilsammen 6 pCt. aarlig

af det oprindelige Beløb i 28 Aar, alt dog paa Vilkaar:

at der aarligt tilplantes mindst 5 Tdr. Land, indtil der

er beplantet mindst 20 Td. Land;
at Arbejdet udføres efter Hedeselskabets Anvisning og

efter en af dette anbefalet Plan, der forelægges
Stiftsøvrigheden til Approbation;

Cirk. ang. alm. Forberedelseseksamen.
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at Præsterne skulle være undergivne de Bestemmelser 18.
i

Okt.

Henseende til Tilsyn med de udførte Plantningers

stadige Vedligeholdelse, som maatte blive fore¬
skrevne, og
at

Plantagerne i sin Tid i Henseende til Hugsten i dem
ligeledes sættes under offentligt Tilsyn.

Kirke= og Undervisningsmin. Cirk. (til de 19. Okt.
eksamensberettigede Realskoler) ang. Fristen for

Indgivelse af Ansøgninger om Fornyelse af Til¬

ladelse til Afholdelse af almindelig Forberedelses¬
eksamen.

Paa Grund af Tilvæksten i Antallet af eksamensberet¬

tigede Realskoler har det vist sig, at den i Cirkulæret af
28. Maj 1889 fastsatte Frist for Indgivelsen af Ansøg¬
ninger om Fornyelse af Tilladelsen til Afholdelse af al¬

mindelig Forberedelseseksamen ikke er tilstrækkelig til, at de

fornødne Undersøgelser af Skolen kunne foretages i behørig
Tid. Ministeriet vil derfor, i Henhold til en Indstilling

fra Undervisningsinspektøren for Realskolerne, herved have

fastsat, at alle Ansøgninger om Tilladelse til Afholdelse af
ovennævnte Eksamen, saavel angaaende Fornyelsen af denne

Tilladelse, hvad enten Eksamen ønskes afholdt i Foraars¬

eller i Sommerterminen, som med Hensyn til ny Eksamens¬

ret, skulle indgives til Ministeriet inden den 1. November i
det foregaaende Aar.

Kirke= og Undervisningsmin. Cirk. (til Biskop= 20. Okt.

perne) ang., hvorledes der er at forholde med Døds¬
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Cirk. ang. Dodsattester.
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20. Okt.

attester, naar en afdød begraves i et andet Sogn
end det, hvor Dødsfaldet har fundet Sted.
Ministeriets Opmærksomhed er bleven henledet paa, at
det i Tilfælde, hvor en afdød begraves i et andet Sogn

end det, hvor Dødsfaldet har fundet Sted, jævnlig sker, at

den originale Dødsattest følger med Liget og afleveres til
samt modtages af Præsten paa Begravelsesstedet.

I Anledning heraf skulde Ministeriet tjenstligst anmode
Deres Højærværdighed om for det Dem betroede Stifts Ved¬

kommende at ville genkalde i Præsternes Erindring Bestem¬

melserne i Justitsministeriets Bekendtgørelse angaaende Døds¬
attester af 15. December 1875 § 4, jfr. samme Mini¬
steriums Bekendtgørelse af 13. November 1889, og i dette
Ministeriums Instruktion af 15. December 1875 § 3 in

fine. Ifølge disse skal nemlig, naar Liget af en Person,

der er afgaaet ved Døden i Staden Kjøbenhavn eller paa

dens Grund, ikke ønskes begravet paa nogen af Stadens
Kirkegaarde, Dødsattesten, forinden Liget bortføres, afleveres
paa Begravelseskontoret, der udfærdiger et som saadant be¬
tegnet Duplikat af samme, hvilket medfølger Liget og tjener

til Legitimation for Præsten paa det Sted, hvor Jordfæstelsen
foregaar. Paa samme Maade skal, naar Liget af en Per¬
son, der er afgaaet ved Døden i en anden Købstad end

Kjøbenhavn, i en Handelsplads (Frederiksberg Bydistrikt,

Frederiksværk, Løgstør, Nørre Sundby, Marstal og Silke¬
borg) eller i et Landsogn, ønskes jordfæstet uden for Køb¬
staden, Handelspladsen eller Landsognet, hvori Dødsfaldet

har fundet Sted, Dødsattesten, forinden Liget bortføres,
hvad enten den afdøde henhørte til Folkekirken eller ikke
afleveres til Sognepræsten i det Sogn, hvor Dødsfaldet har

fundet Sted, der beholder Originalattesten og i Stedet for
denne har at udfærdige et som saadant betegnet Duplikat
af samme, hvilket medfølger Liget og tjener til Legitimation

Skr. ang. Vidnegodtgørelse.
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for Præsten paa det Sted, hvor Jordfæstelsen foregaar. 20. Okt.
Det paahviler derfor i saadanne Tilfælde Præsten paa sidst¬
nævnte Sted nøje at paase, at den Dødsattest, der leveres

ham, er betegnet som Duplikat.
I Forbindelse hermed skulde Ministeriet med Henvis¬

ning til det af Justitsministeriet den 4. d. M. udfærdigede

Regulativ for Udførelsen af Ligbrænding tjenstligst anmode
Deres Højærværdighed om behageligen at ville tilkendegive

Stistets Præster, at i Tilfælde af, at Liget af en her i
Landet afdød brændes, ville Præsterne udenfor Kjøbenhavn,

ikke alene naar Liget føres bort fra Sognet for at brændes,

men ogsaa naar Ligets Brænding sker i det Sogn, i hvilket

Dødssaldet har fundet Sted, have at udfærdige Duplikat af
den til dem afgivne Dødsattest.

Bekendtgørelse, hvorved Bestemmelserne om det 21. Okt.
almindelige danske Handelsflag indskærpes. (Inden= Nr. 187.
rigsministeriet.)
Indm. Saml. pag 499.

Justitsmin. Skr. (til Amtmanden over Svend¬21. Okt.

borg Amt) ang., hvorvidt nogle Personer, der

under en Tyverisag ere indkaldte for at give For¬
klaring, ere berettigede til i Medfør af Lov 20.

April 1888 at forlange Erstatning for Indtægtstab
samt Rejsegodtgørelse, nanset, at de ere bestjaalne
i Sagen.
at Besvarelsen af det fremsatte Spørgs¬
maal maa afhænge af, om de paagældende ere indkaldte

1892.

786 V. om Postforbindelsen med de vestindiske Der.
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21. Okt.

alene af Hensyn til deres Erstatningskrav eller tillige af
Hensyn til Skyldspørgsmaalets Afgørelse, i hvilket sidste
Fald det maa være uden Betydning, om Mødet har In¬

teresse for dem selv i en eller anden Retniug. Det til¬
føjes, at man maa være enig med Dem, forsaavidt De

efter den Anledning, Andragendet dertil har givet, har
yttret, at det ikke kan anses for berettiget at indskrænke

den ved bemeldte Lov hjemlede Rejsegodtgørelse efter Jern¬
banetaksten.

27. Okt.
Nr. 176.

Bekendtgørelse om Forandring i Bekendtgørelse
af 19. September 1888 angaaende Postforholdet

mellem Kongeriget og de dansk=vestindiske Øer. (Fi¬
nansministeriet og Indenrigsministeriet.
Det bringes herved til almindelig Kundskab, at direkte
Skibslejlighed fremtidig ikke vil blive benyttet til Post¬

befordring mellem Kongeriget og de dansk=vestindiske Øer,
og at derfor de i Bekendtgørelse af 19. September 1888

for Brevforsendelsers og Værdibreves Befordring med direkte
Skibslejlighed eller med tyske Skibe via Hamburg fastsatte

særlige Brevportotakster fremtidig ikkun faa Anvendelse ved
Befordring ad sidstnævnte Rute.

7. Okt.

Justitsmin. Skr. (til Amtmanden over Aal¬

borg Amt) ang., hvorvidt en praktiserende Læge,

der har havt Patienter, lidende af nogen af de i
Lov 30. Marts 1892 § 23, 2. Stykke, ommeldte

smitsomme Sygdømme, under Behandling, er pligtig
til uden Betaling at udstede Attester for de skole¬
søgende Børn af samme Husstand.
at det maa paahvile den praktiserende

Læge, som har havt vedkommende Syge under Behandling,

B. om Hvetbo Herreds ord. Ting og Forligstommission. 787 1892.
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uden særskilt Betaling at udstede de i den ommeldte Lovs 27. Okt.
§ 23, 2. Stykke, omtalte Attester.

Bekendtgørelse om Afholdelse af Hvetbo Herreds28.

Okt

ordinære Ting og Forligskommissionen for Hjørring Nr.

192.

Amts 8. Forligskreds paa Tinghuset i Pandrup.
(Justitsministeriet.)

Efterat der i Pandrup er opført et nyt Ting= og Ar¬
resthus for Hvetbo Herred, er det ved et ad mandatum

udfærdiget allerhøjeste Reskript af Dags Dato til Amt¬
manden over Hjørring Amt fastsat, at Hvetbo Herreds

ordinære Ting og Forligskommissionen for Hjørring Amts
8. Forligskreds, hvilke hidtil have været afholdte i Blokhus,

fra 1. November d. A. paa sædvanlig Tid og Dag ville

være at holde paa Tinghuset i Pandrup.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. (til Amt= 3. Nor¬
manden ooer N. N. Amt) ang., hvem det paa¬

hviler at foranstalte Sneen kastet paa Vejen fra

Kirkegaardsporten til Kirkedøren, navnlig enten

Ejeren af Kirketienden eller Sognets Beboere som
en Del af det kommunale Snekastningsarbejde.
at da Indenrigsministeriet ved Sagens
Oversendelse har udtalt, at det, efter at Loven af 9. April

f. A. om Snekastning er traadt i Krakt, ikke kan anses for
at være en Pligt for Sogneraadet at sørge sor Snekastning

paa Stierne paa Kirkegaarden, saafremt disse ikke i det
enkelte Tilfælde maatte henhøre til de offentlige Veje og

Gangstier, og der saaledes ikke fra den specielle Snekast¬
ningslovgivning vil kunne hentes nogen Regel for, hvor¬
ledes der vil være at gaa frem i dette Tilfælde, maa
Ministeriet anse det for at være en Følge af den Kirke¬
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3. Nov

tiendeejeren paahvilende almindelige Forpligtelse til at holde

Adgangen til Kirken fremkommelig og i sømmelig Stand,
at det maa paahvile ham at førge for, at Sne paa Stien

fra Kirkegaardsporten til Kirkedøren bortskaffes, en Pligt,

hvis Overholdelse det maa paahvile de kirkelige Antoriteter
at paase.

4. Nov.

Anordning om Aumeldelse af Navnestempel paa

Nr. 202. Arbejder, forfærdigede af Guld eller Sølv. (Justits¬
ministeriet.)
Indm. Saml. pag 499.

4. Nov.

Anordning ang. Lempelser i Sølov af 1. April

Nr. 203.

1892, forsaavidt angaar Færøerne. (Justitsmini¬

steriet.)
Vi Christian den Niende osv. G. v. I Henhold

til den Regeringen ved Sølov af 1ste April 1892 § 314

givne Bemyndigelse fastsættes herved for Færøernes Ved¬
kommende følgende Lempelser i bemeldte Lov:

1. I § 5, 1. Stykke, forandres „4 Maaneder“ til
„8 Maaneder“

2. I § 20, 3. Stykke, forandres „tre Maaneder“ til
„sets Maaneder“

3. Til § 27 føjes følgende:
„Paa Skibe, hjemmehørende paa Færøerne skal han

endvidere have om Bord et Eksemplar af nærværende An¬
ordning“
4. I § 35 gøres følgende Forandringer:

a) I 1. Stykke forandres „Toldopsynet“ til „Karantæne¬
opsynet“
l) I Stedet for 2. Stykke træder følgende Regel:

Anordn. om Lempelser i Søloven for Færøerne. 789 1892.

„Dagbog kræves dog ikke for Skibe, der kun sare 4. Nov.
i den færøiske indskrænkede Fart, jfr. Lov om Sø¬
næringen af 25. Marts 1892 § 19“
5. I § 40, 2. Stykke, indskydes efter Ordene
Stedets Dommer“ Ordene: „eller uden for Thorshavn

Stedets Sysselmand“
6. I § 71 gøres følgende Forandringer:
a) I 2. Stykke indsættes i Stedet for Ordene „enhver

Mønstringsbestyrer“ Ordene: „Landfogden og enhver
Sysselmand uden for Thorshavn“

h)Som et nyt Stykke tilføjes efter 4. Stykke følgende

Regel: „Naar Mandskab antages til Tjeneste om

Bord i Fiskerskibe imod Andel i Udbyttet, er Skip¬
peren pligtig at paase, at der derom altid opsættes

skriftlig Kontrakt i Overværelse af Landfogden eller
uden for Thorshavn, vedkommende Sysselmand“

7. I § 72 foretages følgende Forandringer:
a) 1. Stykke, 1. Punktum, affattes saaledes¬

„De i § 71 nævnte Oplysninger om Forhyringen

har Skipperen tillige at indføre i Skibsbemandings¬

listen, der bliver at forsyne med Mandskabets Under¬

skrift, hvorhos de med dette indgaaede Overenskomster,
saaledes som de ere tilførte Afregningsbøgerne og

Skibsbemandingslisten, skulle, for saa vidt det ikke

allerede ved Forhyringen er sket, inden Afsejlingen

godkendes for Landfogden eller, uden for Thorshavn
vedkommende Sysselmand, saafremt Rejsen gaar til et

uden for Færøerne beliggende Sted, eller der med
Skibet agtes drevet Fiskeri“
h) I 1. Stykke, 2. Punktum, forandres Ordet: „Møn¬

stringsbestyreren“ til „Landfogden eller, uden for Thors¬
havn, vedkommende Sysselmand“
c) I 1. Stykke, 3. Punktum,ombyttes Ordet „Ud¬

mønstringen“ med „Afsejlingen“

1892.
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4 Nov. c) 2. Stykke udgaar.
8. § 100, 1. Stykke, affattes saaledes:

„Er nogen af Mandskabet misfornøjet med Skip¬
perens Afregning, kan han fordre denne prøvet af
Landfogden eller, uden for Thorshavn, vedkommende
Sysselmand“

9. I § 260 forandres Ordene „1 Maaned“ til ,4
Maaneder“ og „6 Maaneder“ til „9 Maaneder“

4. Nov.

Anordning om Lempelser i Lov om Oprettelsen

Nr. 204

af Søretter nden for Kjøbenhavn samt om Søfor¬

klaringer og Søforhør af 12. April 1892, forsaa¬
vidt angaar Færøerne. (Justitsministeriet.)
Vi Christian den Niende osv. G. v.: I Henhold

til den Regeringen ved Lov om Oprettelsen af Søretter

uden for Kjøbenhavn samt om Søforklaringer og Søforhør

af 12. April 1892 § 16 givne Bemyndigelse fastsættes

herved for Færøernes Vedkommende følgende Lempelser i
bemeldte Lov:

1. Imellem 2. og 3. Stykke af § 1 indskydes

følgende:

Naar en af de i 1. Stykke, 2. Punktum, ommeldte

Retshandlinger paa Færøerne skal foretages uden for
Thorshavn, og vedkommende Sysselmand skønner, at det

efter Sagens Beskaffenhed vilde medføre utilbørlig For¬
haling, om den skulde behandles af den ordinære Søret,
kan han ved en saadan Retshandling og ligeledes ved
saadanne Straffesager i Henhold til § 10, som paakendes
Overensstemmelse med de for offentlige Politisager
gældende Regler, træde i den ordinære Underdommers

Sted som Formand for Søretten. Er der i Sysselet

bosat Søretsmedlemmer, og kunne disse efter Syssel¬
mandens Skøn komme betimelig til Stede, skal han (ifr.

Anordn. om Lempelser i Lov om Søretter for Færøernec. 791

1892.

§ 3) tilkalde tvende saadanne til at tage Sæde i Sø¬ 4. Nov.
retten. Kan kun eet Søretsmedlem komme tilstede, skal

han tilkaldes, men er intet Søretsmedlem bosat i Sys¬
selet, eller kan intet komme tilstede, beklædes Søretten af

Sysselmanden alene. Selv om Søretten beklædes af
flere, kan Sysselmanden optræde alene i de samme Til¬

fælde, i hvilke den ordinære Underdommer kan det (fr.
§ 1, 2. Stykke).

2. I § 2 indskydes efter 1. Stykkes 1. Puuttum
følgende:

Paa Færøerne skal forinden Beskikkelsen kun ved¬
kommende Kommunalbestyrelsers Erklæringer indhentes,
og ved den første Beskikkelse af Søretsmedlemmer efter
denne Lov kan ogsaa dette undlades med Hensyn til saa¬

danne Pladser, for hvis Vedkommende Amtmanden skønner,
at Tiden ikke tillader det.

3. I Stedet for § 3, 3. Stykke, træder paa Færøerne
følgende Regel:

Kan der i en Sag ikke faas det fornødne Antal

Søretsmedlemmer af de paa Amtets Fortegnelse opførte,
har Dommeren at henvende sig til Amtmanden med An¬

modning om for den paagældende Sag at beskikke de
fornødne Søretsmedlemmer.

4. I Stedet for § 5, 1. Punktum, træder følgende
Regel:
Naar Søretsmedlemmer paa Færøerne give Møde
over 14 Mil fra deres Hjem, tilkommer der dem 4 Kr.

i Dagpenge og Rejseomkostninger efter Skydstakst.

5. I § 6, 2. Stykke, ombyttes Ordene „D. L.
1—13—12“ med „N. L. 1—13—13“ og Ordene „D. L.
1—4—1“ med „N. L. 1—4—1“

6. Til § 7 føjes følgende Ord.

„end den, hvor Retten har sit Sæde“
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Skr. ang. Stempelpligt.

Generaldirektor. for Skattev. Skr. (til Amt¬

5. Nov.

manden over Holbæk Amt) ang. Stempelpligten
for en Skrivelse fra en Sagfører til en Auktionsret,

hvori han paa vedkommende Rekvirents Vegne af¬
bestiller og forlanger aflyst en begært Auktion over
en fast Ejendom, samt for en Skrivelse, hvori to
Personer som sekundære Panthavere i den paa¬

gjældende Ejendom give deres Samtykke til Auk¬
tionens Aflysning.
at de ommeldte Dokumenter maa anses

for stempelfri.

Kirke= og Undervisningsmin. Cirk (til samtlige

7. Nov.

Skoledirektioner) ang. Oprettelsen af Pogeskoler og
Lærernes Stilling ved samme.
Det har vist fig, at der ikke sjældent hersker Usikkerhed
saavel hos de lokale Skoleautoriteter som hos Skoledirek¬

tionerne, med Hensyn til forskellige, Pogeskolerne vedrørende
Forhold, navnlig naar Talen er om Myndigheden til at

oprette saadanne Skoler eller om Lærernes“) Stilling i det
hele: deres Ansættelse og Entledigelse, deres Adgang til

Pension og Alderstillæg og deres Krav paa Lønningstillæg
efter Lov af 23. April 1881.

Ministeriet finder med Hensyn hertil Anledning til at
indskærpe, hvad allerede er udtalt i dets Skrivelser af 21.

Ottober 1889*) og 29. September 1891, at Oprettelsen

* Eller Lærerindernes; saaledes ogsaa i det følgende.
*r4.

Denne og de i det følgende citerede Strivetser findes

i den paa Ministeriets Foranstaltning udgivne Sam¬

ling af Love og Ekspeditioner vedkommende Kirte= og
Skolevæsenet. Str. 29. Septbr. 1891 og Cirk. 10. Maj

1S78 findes ogsaa hver paa sit Sted i nærværende Sam¬
ling, og Lov 23. April 1881 ovenfor Side I4L i Noten

Cirk. ang. Pogeskoler.
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af Pogeskoler ikke kan finde Sted uden Ministeriets Sam¬ 7. Nov.

tykke, og at det har været ubeføjet, naar i nogle Herreder
saadan Tilladelse er meddelt af Skoledirektionerne, uden at

Sagen derefter har været forelagt Ministeriet; jfr. Lov af
8. Marts 1856 § 1. Hvad Lærernes Forhold angaar,

skal man derhos bemærke, at Pogeskolerne
— saaledes som
dette Begreb hidtil er blevet benyttet — maa forudsættes
at have en rent midlertidig Karakter, selv om denne ikke

udtrykkelig har været udtalt ved deres Oprettelse, og at her¬

igennem Skolen vil være udelukket fra at betragtes som et

fast Led i vedkommende Distrikts Skolevæsen, hvilket atter
har til Følge, dels at Lærernes Ansættelse ikke uden ud¬
trykkelig Bestemmelse af Ministeriet vil være de i Lov af 8.
Marts 1856 § 9 givne Regler for Udnævnelsen underkastet,

dels og navnlig, at Lærerne ikke kunne erkendes berettigede
til Peusion, Alderstillæg og Tillæg af Statskassen. Hvad
Ansættelsen særligt angaar, skal man fremhæve, at der
vel undtagelsesvis intet vil være til Hinder for, at Valget
af Læreren blandt de foreliggende Ansøgere overlades til

Sogneraadet, men at det derefter maa indstilles til Skole¬
direktionens Approbation, og at denne Approbation er en

nødvendig Betingelse for dets Gyldighed, ligesom ingen

Pogelærer kan entlediges uden Direktionens Samtykke; jfr.
Ministeriets Skrivelser af 28. Februar 1889, 21. Oktober

1889 og 28. Januar 1890. Som Regel bør Pogelærer¬
embederne dog besættes af Skoledirektionerne efter Ind¬
stilling paa sædvanlig Maade fra Sogneraadet af tre blandt

Ansøgerne. Ved Valget blandt Ansøgerne bør der, som
allerede udtalt i Ministeriets Cirkulære af 10. Maj 1878,

tages et særligt Hensyn til de eksaminerede Lærerinder, der¬
efter til eksaminerede Lærere, ligesom blandt ueksaminerede

Ansøgere Kvinder gaa forud for Mænd. Ligestillede med
ctsaminerede Lærerinder ere de, som have frekventeret For¬

skoleseminariet ved Vejle og derfra have medbragt Moden¬

1892.
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7. Nov. hedsbevis. Med Hensyn til Retten til Pension, Al¬
derstillæg og Tillæg af Statskassen bemærkes, at

denne Adkomst er af saa stor Betydning for Lærerne, at det

for hvert enkelt Tilfælde nøje bør undersøges, om ikke
Forudsætningerne for at opnaa den i saa Henseende nød¬

vendige Anerkendelse af Skolen som fast Led i det ved¬
kommende Skolevæsen er til Stede, hvorved det maa sor¬

langes, at Pogeskolen har en saa vedvarende Karakter og er
bleven en saadan Bestanddel af Skolevæsenets Organisation,
at den i enhver Henseende kan betragtes som og faktisk be¬

handles som en fast Biskole.

Ministeriet maa saa meget mere anse det for ønskeligt,

at der kan bringes Klarhed over og saa vidt
muligt Ensartethed i Ordningen af de forskel¬

lige Pogeskolers Forhold, som Pogeskolen allerede nu

spiller en væsentlig Rolle i vort Skolevæsen og under den
nu organiserede Uddannelse af Pogelærerinder kan ventes
at ville vinde mere og mere Betydning. Men for at dette

Maal skal kunne naas, vil det være nødvendigt, at Skole¬

direktionerne forelægge Ministeriet en nøjagtig og udførlig
Redegørelse for, hvorledes de enkelte Pogeskoler og deres

Lærere ere stillede, særligt i de forskellige ovennævnte Ret¬

ninger, saaledes at navnlig Indberetningen for de Skolers
Vedkommende, som endnu ikke ere anerkendte som faste Led

i vedkommende Skolevæsen med en for Lønningen fastsat
Reguleringssum, ledsages af en udtrykkelig Udtalelse om,
hvorvidt en saadan Anerkendelse fra de ovennævnte Syus¬
punkter kan anses for vel begrundet, og derigennem Lærer¬
embedets Indehaver (eveutuelt efter 2 Aars Forløb, jfr.

Lov af 29. Marts 1867) kan opnaa fast Ansættelfe med de

dertil knyttede Rettigheder. Ved Ministeriets Afgørelse af

de enkelte Tilfælde i Henhold til de fra Direktionerne saa¬

ledes modtagne Oplysninger, vil der da være draget en
bestemt Grænse mellem, hvilke Stoler der ville være at be¬

Cirt. ang. Pogeskoler.
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tragte som saste Led i Skolevæsenet, og hvilke der mangle 7.
Betingelserne i saa Henseende, idet det formentlig vil være

praktisk rigtigt at benævne de første ved Betegnelsen „For¬

skoler“ hvorved deres Forbindelse med Hovedskolen særligt
angives, medens Benævnelsen Pogeskoler bibeholdes for den
sidste Klasses Vedkommende. Betegnelsen Forskole som

noget fra en Pogeskole forskelligt vilde ogsaa være naturlig
for Skoler, der — som disse—maatte forudsættes at

beholde Børnene til 10 Aars Alderen; jfr. Lov af
30. Marts 1892 om Oprettelse af Forskoleseminariet ved
Vejle § 1.

I Henhold til ovenstaaende maa Ministeriet altsaa

fremhæve følgende Punkter til Angivelse af Forskolens
Karakter i Modsætning til Pogeskolen:

at den er et fast Led i Kommunens Skolevæsen;

at som Følge heraf de almindelige Regler om Læreres

Ansættelse og Afskedigelse komme til Anvendelse for
dens Vedkommende:
at

det maa forudsættes, at vedkommende Kommune

yder Læreren eller Lærerinden en Lønning, der som
Minimum kan reguleres til henholdsvis 800 Kr. og
650 Kr., medens Skolefonden efter de sædvanlige
Regler bidrager med Alderstillæg og Udredelse af
Pensionen. Læreren har Adgang til Andel i
Tillæget af Statskassen efter Lov af 23. April
1881;
at

Skolen forndsættes at kunne beholde Børnene til
10 Aars Alderen.

Ministeriet skal endnu blot tilføje, at ved fremtidige

Oprettelser af Skoler for Distriktets yngre Børn bør det

udtrykkeligt udtales, om Skolen skal være en Pogeskole eller
en Forskole.

—

Nov.
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S. Nov.

Justitsmin. Skr. (til Udenrigsministeriet) aug.,

hvorvidt en Styrmand havde været berettiget til at

fordre sig afmønstret, fordi det paagældende her
hjemmehørende Skib efter Udlosning af Lad¬

ningen i vedkommende fremmede Havn er blevet ud¬
lejet til at gøre Tjeneste som Depotskib paa den
paagældende af gnl Feber hærgede Plads.
at der efter Institsministeriets For¬

mening hverken i § 22 i Lov om Discipliu i Handelsskibe

af 23. Februar 1866 eller i § 82 i Sølov af 1. April

1892 hjemles Søfolk Ret til under de foreliggende Om¬
stændigheder at forlange sig afmønstrede.

10. Nov.

Bekendtgørelse ang. Foranstaltninger mod Mund¬

Nr. 209. og Klovesyge. (Indenrigsministeriet.)
Indm. Saml. pag. 503.

10. Nov.
Nr. 210.

Bekendtgørelse ang. Udførsel af Kvæg, Faar,
Geder og Svin til Udlandet. (Indenrigsmini¬
steriet.)
Indm. Saml. pag. 510.

10. Nov.
Nr. 212.

Bekendtgørelse om en imellem Danmark og
Frankrig afsluttet Deklaration angaaende Oprindelses¬
certifikater for Handelsvarer. (Udenrigsministeriet.)
Indm. Saml. pag. 517.

10. Nov.

Indenrigsmin. Skr. (til Amtmanden over Sorø

Amt) ang. Forsørgelseskommunens Forpligtelse i et

Skr. ang. Jattiglovens § 45.
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givet Tilfælde til at refundere Opholdskommunen,10.
hvad denne har ydet den paagældende i Fattighjælp.
I det med Amtets Skrivelse af 5. September d. A.

hertil indkomne Andragende har Kjøge Byraad for Mini¬
steriet indanket Amtets Resolution af 15. Juli d. A., hvorved

det er statueret, at det i Henhold til § 45 i Fattigloven af

9de April 1891 ikke vil kunne paalægges Nordrup=Farring¬
løse Kommune som Forsørgelseskommune at refundere

Kjøge Købstads Fattigvæsen mere end tre Fjerdedele af de

Omkostninger, som efter den nævnte Lovs Ikrafttræden
1. Januar 1892 ere medgaaede til Pigen N. N.'s For¬
sørgelse.

Det fremgaar af Sagen, at den paagældende i en

Række af Aar har boet hos sin Broder i Køge og nafbrudt
nydt Fattigunderstøttelse, at den hende tilstaaede Under¬

støttelse oprindelig af Forførgelseskommunens Sogneraad er
bleven udbetalt direkte til Broderen, samt at bemeldte

Understøttelse derefter i Henhold til en mellem Sogneraadet
og Kjøge Købstads Fattigbestyrelse i Aaret 1885 truffen

Aftale er bleven udbetalt til Broderen af Fattigvæsenet i

Kjøge med det af Sogneraadet bestemte daglige Beløb af
33 Øre, hvilket Sogneraadet ved Skrivelse af 2. Februar
d. A. forhøjede til 35 Øre fra den 1. Januar d. A.
at regne.

I denne Anledning skulde man til behagelig Efterret¬
ning og videre fornøden Bekendtgørelse tjenstligst melde, at

Ministeriet efter, hvad saaledes foreligger, maa holde for,

at den paagældende, skønt boende i Køge, saavel før som
efter Fattiglovens Ikrafttræden maa siges at være under

direkte Forsorg af Forsørgelseskommunen, og at Opholds¬
kommunens Fattigbestyrelse i denne Sag kun er optraadt

som Forførgelseskommunens befuldmægtigede. Som Følge
heraf maa det fremdeles efter den 1. Januar 1892, saa

Nov.

1892.
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10. Nov. længe Trangen er fortløbende, paahvile Nordrup=Farringløse
Kommune at erstatte Kjøge Kjøbstads Fattigvæsen de om¬

meldte Udgifter med deres fulde Beløb.

10. Noy¬

Indenrigsmin. Skr. (til Amtmanden over Ribe
Amt) ang. Forsørgelseskommunens Forpligtelse i et

givet Tilfælde til at refundere Opholdskommnnen,

hvad denne har ydet den paagældende i Fattighjælp.
I det med Amtets paategnede Erklæring af 30. August
d. A. hertil indkomne Andragende har Aal Sogneraad for
Ministeriet indanket Amtets Resolution af 17. Maj d. A.,

ved hvilken det er statueret, at det i Henhold til § 45 i

Fattigloven af 9. April 1891 ikke vil kunne paalægges

Thorstrup=Horne Kommnne som Forsørgelseskommune at
refundere Aal Kommune mere end tre Fjerdedele af de

Omkostninger, som efter den nævnte Lovs Ikrafttræden
den 1. Januar 1892 ere medgaaede til Enken N. N.“8
Forsørgelse.

Det fremgaar af Sagen, at den paagældende i April
Maaned 1890 flyttede til Aal Kommune, at der i Tiden

indtil 1. Januar d. A. stadig blev ydet hende Fattighjælp
direkte fra Forsørgelseskommunen uden Mellemkomst af Op¬

holdskommunens Fattigvæsen, at Forførgelseskommunens

Sogneraad fra den sidstnævnte Dato henviste hende til at
begære Fattighjælp hos Opholdskommunen, og at denne
derefter ydede hende saadan Hjælp indtil April Maaned
d. A., da hun fraflyttede Kommunen.

I denne Anledning skulde man til Efterretning og
videre fornøden Bekendtgørelse tjenstligst melde, at da den

omhandlede Enke ved Udgangen af Aaret 1891 i længere
Tid havde været under direkte vedvarende Forsørgelse
af sin Forsørgelseskommune, og da hun vedblivende var

trængende til Fattighjælp, kan Forsørgelseskommnnen ikke

V. ang. Kjøbenhavns Kvægtorv.
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anses for at have været berettiget til i det Øjemed at besri 10. Nov.
sig for en Del af Udgisterne fra den 1. Januar 1892
at unddrage sig den engang overtagne Forsørgelse, og
den Understøttelse, som siden den nævnte Dato har været

ydet Enken af Opholdskommunen, er Forsørgelseskommunen

som Følge heraf pligtig til at refundere med dens fulde
Beløb.

Bekendtgørelse ang. Modtagelse af Lødekøer og12.

Nov.

andet Levekvæg paa Kjøbenhavns Kvægtorv. (Kjø¬
benhavns Magistrat.)
I Anledning af de her i Landet indtrufne Tilfælde af

Mund= og Klovesyge bekendtgøres det herved, at Lødekøer
og andet Levekvæg indtil videre kun vil blive modtaget paa

Kjøbenhavns Kvægtorv under den Betingelse, at Dyrene
ved Sygdommens Optræden paa Kvægtorvet straks ville
blive slagtede i de offentlige Slagtehuse“*).

Justitsmin. Skr. (til Amtmanden over Kjøben¬ 12.Nov.

havns Amt) ang., hvorvidt en Købstads Bygnings¬
kommission var beføjet til i et Tilfælde, hvor en

Ejendom allerede fra ældre Tid ikke havde tilstræk¬

keligt ubebygget Areal, i Medfør af Byguingslov
af 30. December 1858 § 21 at forbyde Om¬
bygninger af Stalde og lignende Udhuse til Be¬

boelseslejligheder, selv om de paagældende Bygninger
ikke samtidig forhøjes eller udvides.
at det fremsatte Spørgsmaal maa
besvares bekræftende, jfr. Lovens § 32.

*) Ophævet ved Bekendtgørelse fra Kjøbenhavns Magi¬
strat af 3. August 1893.
Zjortende Hæfte.

34
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Lov om Bortsalg af 2 Hovedgaarde.

——

14. Nov

Lov om midlertidig Udsættelse af Tidspunktet

Nr. 213.

for Bortsalg af Hovedgaardene Faurholm og Trolles¬
minde. (Finansministeriet.)
Vi Christian den Niende osv. G. v.: Rigs¬
dagen har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadfæstet

følgende Lov:
Løv af 29. Januar 1881 om midlertidig Udsættelse af

Tidspunktet for Bortsalg af Hovedgaarden Faurholm og

Losb af 9. Februar 1883 om midlertidig Udsættelse af Tids¬

)

punktet for Bortsalg af Hovedgaarden Trollesminde for¬

andres saaledes, at Tidspunktet for Bortsalget udsættes
indtil Udløbet af en ny Forpagtningstermin, som dog ikke
maa gaa ud over 1. April 1901.

14. Nov.

Justitsmin. Skr. (til Kjøbenhavns Magistrat
ang., hvorvidt en Pige i Henhold til Lov Nr. 73

af 12. April 1892 § 4 er berettiget til gennem
Magistraten at erholde udbetalt et en Soldat i den

vestindiske Hærstyrke paalagt Underholdsbidrag til et

af hende udenfor Ægteskab avlet, den 4. Maj 1890
født Barn.
at Barnefaderen ikke efter Justits¬

ministeriets Formening kan anses som havende forladt
Landet.

14. Nov.

Nr. 214

Bekendtgørelse ang. Udveksling af Postauvis¬

ninger. (Generaldirektoratet for Postvæsenet.)
Det bringes herved til almindelig Kundskab, at der

fremtidig ved det engelske Postvæsens Mellemkomst vil kunne

udveksles Postanvisninger mellem Danmark og Malta,

Labuan (Ostindien), Sarawak (Borneo), Britisk Bet¬

schnanerland, Lamu og Mambasa (Afrikas Østkyst), Oranje¬

Skr. ang. Dagpenge for Embedslægens Rejser. 801 1892.
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fristaten, den sydafrikanske Republik, Chile og Panama, hvilke 14. Nov¬

Anvisninger i eet og alt ere Reglerne for de med England
udvekslede Postanvisninger underkastede.

Opmærksomheden henledes særlig paa, at der i den
Sum, hvorpaa Anvisningerne ved Ankomsten til England

lyde, som Godtgørelse for Viderebefordringen derfra til Be¬

stemmelsesstedet af det engelske Postvæsen bliver indeholdt
følgende Beløb:
for Anvisninger paaindtil 2 2 (36 Kr. 40 Ø.) 3.

over 2 L indtil 51 (91 Kr.) ... 6.d.
5e — 7e (127 Kr. 40 Ø.) 9 d.
7L
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Justitsmin. Skr. (til Amtmanden over Vejle 15. Nor.

Amt) ang., at Vestemmelsen i Lov Nr. 46 af 30.

Marts 1892 § 24, 6. Stykke, angaaende de Em¬
bedslægen tilkommende Dagpenge for Rejser, der ere

foretagne ifølge det ham i Henhold til Lovens § 3

paahvilende Overtilsyn eller udenfor Sygebesøg i
Anledning af offentlig Behandling, maa forstaas
under Hensyntagen til det foranstaaende 5. Stykke,

saaledes at der kun tilkommer Distriktslægen Dag¬
penge, naar Rejsen har medtaget over 6 Timer.

Generaldirektor. for Skattev. Skr. (til 2. Brev¬ 19.
Nov.

skriverkontor) ang. Reglen i Stempellovens § 37 om
Stempling af Mageskiftekontrakter.
I Anledning af, at der til Generaldirektoratet var ind¬

sendt et Skøde, hvorved en Ejer, der ved Købekontrakt

havde solgt en Ejendom her i Staden, af hvilken Køberen
derefter ved Mageskiftekontrakt havde overdraget 2 Par¬
celler til en tredie Mand, som atter ved en Mageskifte¬

1892.

19. Nov¬

802

Skr. ang. Valg som Brandsynsvidne.

kontrakt havde overdraget dem til en fjerde Mand, havde

tilskødet sidstnævnte de paagældende Parceller, var der rejst
Spørgsmaal:
1) om det kunde have sit Forblivende ved, at de to

saakaldte Mageskiftekontrakter ikke vare forsynede med
Stempel efter Værdien af de to Parceller, men kun

efter Værdien af de fra den anden Side overdragne
Ejendomme, og
2) hvorledes Skødet vilde være at stemple.

Foranlediget heraf har Generaldirektoratet udtalt, at de

nævnte Mageskiftekontrakter i Medfør af Stempellovens

§ 37 kunne passere med det forbrugte Stempel efter
Værdien af de største af de i samme omhandlede Ejendomme,

men at Skødets Stempel ikke kan beregnes forholdsvis efter
den i den oprindelige Købekontrakt fastsatte Værdi paa
den samlede Ejendom, da der en Gang er beregnet

Stempel heraf ved Købekontraktens Stempling; men da
der ikke er beregnet Stempelafgift af nogen af de ved de

omhandlede Mageskiftekontrakter skete Overdragelser af de
omhandlede Parceller, maa det anses stempelpligtigt efter

den højeste Værdi, hvortil Parcellerne i de mellem den op¬

rindelige Købekontrakt og Skødet liggende Mageskiftekon¬
trakter ere ansatte.

21. Nov.

Justitsmin. Skr. (til Amtmanden over Sorø

Amt) ang., hvorvidt en Skolelærer er pligtig at
modtage Valg som Brandsynsvidne.
Ved hertil at indsende et Andragende, hvori Skole¬
lærer N. N. besværer sig over, at vedkommende Sogneraad

har valgt ham til Brandsynsvidne, har Hr. Kammerherren

i behagelig Skrivelse af 9. d. M. udtalt, at da de med

Andragerens Stilling forbundne Pligter maa antages at
ville lægge ham afgørende Hindringer i Vejen for at

Skr. ang. Dagpenge for Sundhedskommissioners Rejser. 803

1892.

varetage det nævnte Hverv, maa han formentlig anses be¬ 21. Nov.
rettiget til at vægre sig ved at modtage det paa ham
faldne Valg.

Foranlediget heraf skal man tjenstligst melde, at Ju¬
stitsministeriet kan tiltræde den af Dem saaledes udtalte
Anskuelse.

Justitsmin. Skr. (til Amtmanden over Holbæk 23. Nov¬

Amt) ang. de overordentlige Sundhedskommissioners

Medlemmers Ret til Dagpenge under Rejser.
I behagelig Skrivelse af 5te ds. har Hr. Kammer¬

herren forespurgt, hvorvidt Lov af 30. Marts d. A. om

Foranstaltninger imod Udbredelse af smitsomme Sygdømme
§ 24, næstsidste Stykke, hjemler de dersteds nævnte Med¬

lemmer af de overordentlige Sundhedskommissioner, som
have maattet foretage Rejser ud over 2,000 Alen fra deres

Bopæl, Ret til at beregne sig Dagpenge af 6 Kr. uden
Hensyn til, om Forretningens Varighed har oversteget 6
Timer.

Foranlediget heraf skal man under Henvisning til

Rigsdagstidende for 1891—92 Tillæg B Spalte 940 og
Folketingeis Forhandlinger Sp. 3990 og 4002 tjenstligst

melde, at der ifølge den citerede Lovbestemmelse til¬
kommer bemeldte Medlemmer af Sundhedskommissionen

Dagpenge for enhver Forretning, i Anledning af hvilken
de foretage Rejser ud over 2,000 Alen fra deres Bopæl.

Bekendtgørelse om Regler for Benyttelsen af 25. Noy¬
Statsbanerne til Befordring af Patieuter med smit= Nr. 220.
somme Sygdømme. (Indenrigsministeriet.)
I Henhold til Lov Nr. 46 af 30. Marts 1892 § 9,

jfr. § 27, har Indenrigsministeriet stadfæstet følgende Regler
343
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25. Nov.

804 B.om smitsomme Patienters Befordring m. Statsbanerne.

sor Benyttelsen af Statsbanerne til Befordring af Patienter
med smitsomme Sygdømme:

1. Udelukkede fra Befordring med Statsbanedriftens
Tog og Skibe ere Personer, der ere eller antages at være
angrebne af nogen af de Sygdomme, der efter Lovgivningen

altid blive Genstand for offentlig Behandling, altsaa for

Tiden asiatisk Kolera, gul Feber, Dysenteri, eksantematisk
Tyfus, Børnekopper og Pest.

2. Personer, der ere eller antages at være angrebne

af Difteritis, Skarlagensfeber, tyfoid Feber eller nogen

anden Sygdom, der i Henhold til Lovgivningen kan blive

Genstand for offentlig Behandling, modtages under ingen
Omstændigheder til Befordring med Statsbanedriftens Skibe
og Færger. Til Befordring over Banerne modtages de kun
under Iagttagelse af følgende Forskrifter:
2) Befordringen skal med et passende Varsel forudbe¬

stilles paa Afgangsstationen; Forudbestillingen maa

være ledsaget af en af en praktiserende Læge skriftlig
affattet Erklæring om, at det anses nødvendigt eller

dog i høj Grad ønskeligt, at Patienten, hvis Sygdom
skal angives, befordres paa Statsbanerne.
b) Rejsen maa ikke udstrækkes over en Læugde af 5 Mil

og skal foregaa under Ledsagelse.

c)

Befordringen maa kun ske i III. Kl. Personvogne
eller lukkede Godsvogne, og Ledsageren maa tage
Plads i samme Vogn som den syge.

i)

Indstigningen i Vognen skal ske, uden at Patieuten
eller Ledsagerne komme i Berøring med Statious¬

bygningen og dennes Perroner, mindst 1 Time

forinden Togets Afgang, og medens Vognen staar
paa et Sidespor.
c)

Undervejs maa ingen Udstigning finde Sted, ej heller
af Ledsagerne.

Skr. ang. et Viccinspektørembede ved Kbhvn.s Vandvært. 800
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5) Udstigningen paa Ankomststationen, der telegrafisk skal 25. Nov.
underrettes af Afgangsstationen, maa først finde

Sted, efter at Vognen er bragt paa et Sidespor; i

øvrigt skal Udstigningen finde Sted uden Berøring
med Stationsbygningen og dens Perroner.
8)

Ledsagerne, hvis Navn og Bopæl skal opgives saavel
for Afgangs= som for Ankomststationen, maa ikke

videre= eller tilbagebefordres, forinden de have fore¬

vist en Lægeerklæring, hvorefter deres Befordring kan

ske uden Fare for Smitte; i Mangel af en saadan
Erklæring komme foranstaaende Bestemmelser til Au¬

vendelse paa Ledsagernes Tilbagerejse, kun at denne
selvfølgelig kan foregaa uden Ledsagelse.

Betaling for Befordringen erlægges efter de til enhver
Tid herfor

i Banernes Takstregulativer fastsatte Takster.

Indenrigsmin. Skr. (til Overpræsidenten i Kjø= 26. Nov¬.
benhavn) ang. Stadfæstelse af, at der fra I. Ja¬

nuar 1893 under Kjøbenhavns Vandvæsen oprettes
et Embede som Viceinspektør ved Vandværket med

en Begyndelseslønning af 2,800 Kr. aarlig stigende
hvert 3. Aar med 200 Kr. indtil 3,600 Kr.

Bekendtgørelse ang. Indførelse af Lødekøer og 26. Nov.
andet Levekvæg paa Kjøbenhavns Kvægtorv. (Kjø¬
benhavns Kvægtorv.)
For at modvirke Udbredelsen af Mund= og Klovesyge

her i Landet vil det efter Foranledning af Indenrigsmini¬
steriet midlertidig være forbudt at indføre paa Kjøbenhavns

Kvægtorv Lødekøer og andet Levekvæg, og ville derfor indtil
videre alle klovbærende Dyr kun kunne forlade Kvægtorvet
sor enten at slagtes i de offentlige Slagtehuse eller for

1892.

26. Nov.

806

B. ang. Tandlægectsamen.

umiddelbart fra Kvægtorvet at eksporteres til Udlandet som
Slagtekvæg“)

30. Nov¬

Nr. 226.

Bekendtgørelse om en Tillægsbestemmelse til

Regulativet for Tandlægeskolen og Tandlægeeksamen
af 1. April 1889. (Ministeriet for Kirke= og
Undervisningsvæsenet.
Under Dags Dato har Ministeriet fastsat, at Bestem¬

melserne i det under 1. April 1889 udfærdigede Regulativ

for Tandlægeskolen og Tandlægeeksamen § 10, 2. Punktum,
affattes saaledes:

Besvarelsen udarbejdes under Tilsyn af en af Skolens

Lærere i en Tid af 4 Timer uden Brug af Bøger eller
andre Hjælpemidler.

1. Dec.

Bekendtgørelse om Vedtagelsen af en Tillægs¬

Nr. 233.

bestemmelse til Overenskomsten af 27. November

1891 om Postforbindelsen mellem Danmark og

Sverrig. (Indenrigsministeriet.)
Mellem Generaldirektoratet for Post= og Befordrings¬

væsenet og den kongelige svenske Generalpoststyrelse er der
aftalt følgende Tillægsbestemmelse til Overenskomsten af

27. November 1891 om Postforbindelsen mellem Danmark
og Sverrig:
„For Tidender og Tidsskrifter, der, uden at være
bestilte hos det danske Postvæsen, sendes mellem Sverrig

og Tyskland eller Lande udover Tyskland i lukket Transit
gennem Danmark, skal der, for saa vidt vedkommende
fremmede Postvæsen ikke fordrer en Beregning efter de
internationale Regler, ydes det danske Postvæsen en

Transitgodtgørelse af 50 Øre pr. Aar, for saa vidt
Tidenden eller Tidsskriftet udkommer oftere end en Gang
15)

*) Ophævet ved Bekendtgørelse af 3. August 1893.

V. om Postforbindelsen med Norge.
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om Ugen, men ellers 25 Øre uden Hensyn til Antallet1. Dec.

af Numre eller til, at Befordringen muligvis kun en Del
af Aaret finder Sted over Danmark¬

Hvilket herved bringes til almindelig Kundskab med

Tilføjende, at det endvidere er aftalt, at bemeldte Tillægs¬

bestemmelse har Gyldighed i det Tidsrum, i hvilket Hoved¬
overenskomsten er i Kraft, samt at de saaledes trufne Af¬

taler i Henhold til Indenrigsministeriets derom nedlagte
allerunderdanigste Forestilling under 23. September d. A.
have erholdt allerhøjeste Stadfæstelse.

Bekendtgørelse om Afsluttelsen af en Tillægs= 1 Dec¬
overenskomst til Overenskomsten af 27. November Nr. 234.

1891 om Postforbindelsen mellem Danmark og
Norge. (Indenrigsministeriet.
Under 25. Oktober d. A. er der mellem den kongelige
Gesandt i Stockholm, Kammerherre Hegermann=Linden¬

crone, og kongelig svensk=norsk Minister sor de uden¬

rigske Anliggender, Greve Lewenhanpt, afsluttet følgende
Overenskomst:

Tillagsoverenskomst

til den i Stockholm den 27. November 1891 afsluttede
Overenskomst om Postforbindelsen mellem Danmark

og Norge.

Da der ved den under 27. November f. A. i Stock¬
holm affluttede danskenorske Postoverenskomst ikke er blevet

truffet nogen særlig Aftale angaaende Beregningen af
Transitafgiften for Aviser, der forsendes i lukket Transit
gennem Danmark til Norge, og da det derfor har vist sig

nødvendigt at fastsætte bestemte Regler om den fremtidige
Beregning af denne Afgift, have undertegnede, efter dertil

have erholdt behørig Bemyndigelse, vedtaget følgende

55
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——

1. Dec.

Tillægsbestemmelser til Overenskomsten af 27 November

1891 om Postforbindelsen mellem Danmark og Norge.
Artikel 1. For Tidender og Tidsskrifter, der, uden
at være bestilte hos det danske Postvæsen, sendes mellem

Norge og Tyskland eller Lande udover Tyskland i lukket
Transit igennem Danmark, skal der, for saa vidt ved¬

kommende fremmede Postvæsen ikke fordrer en Beregning

efter de internationale Regler, ydes det danske Postvæsen en

Transitgodtgørelse af 50 Øre pr. Aar, for saa vidt Ti¬
denden eller Tidsskriftet udkommer oftere end en Gang om

Ugen, men ellers 25 Øre, uden Hensyn til Antallet af
Numre eller til, at Befordringen muligvis kun en Del af
Aaret finder Sted over Danmark.
Artikel 2. Nærværende Tillæg til Overenskomsten

af 27. November 1891 om Postforbindelsen mellem Dan¬
mark og Norge skal have Gyldighed i det Tidsrum, i hvilket

Hovedoverenskomsten er i Kraft.

Artikel 3. Denne Tillægsoverenskomst skal ratifi¬

ceres og Ratifikationerne udveksles i Skockholm saa snart
ske kan.

Stockholm, den fem og tyvende; Oktober 1892.

Hvilket, efter at Ratifikationerne under 26. f. M. ere

blevne udvekslede i Stockholm, herved bringes til almindelig
Kundskab.

1. Doc.

Generaldirektor. for Skattev. Skr. (til Amt¬
manden over N. N. Amt) ang. en Besværing over,
at der ved Læsningen af en paa en for 10 Aar

indgaaet Forpagtningskontrakt meddelt Paategning,
indeholdende to Mænds personlige Kaution for Op¬

fyldelsen af Forpagterens Forpligtelser efter Kon¬
trakten samt til yderligere Sikkerhed herfor den ene

1.12.
Skr. ang statsvidenskabelig Eksamen.

Kautionists Pantsættelse af en ham tilhørende Ej¬ 1. Dec.
dom, er beregnet Gebyr efter § 66 i Forhold til

Forpagtningsafgiften, beregnet for 10 Aar.
at det ommeldte Gebyr kun burde

have været beregnet efter den højeste stipnlerede Afgist for
et enkelt Aar.

2. Doc.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. (til Konsi¬

storium) ang. Karakterbergningen ved de to ved
Anordning af 20. Februar 1892 indrettede stats¬
videnskabelige Eksamina ved det rets= og statsviden¬
skabelige Fakultet.
I. Statsvidenskabelig Embedseksamlen.

Karakterberegningen ved første Del, Fællesprøven, er
den ved Ministeriets Skrivelse af 23. December 1890 fast¬

satte. Ved anden Del gives de samme Specialkarakterer
med de samme Talværdier som ved den fuldstændige juridiske
Embedseksamen, nemlig:

Laandabilis præ ceteris med Talværdi i Hovedfag .. 16,

Landabilis

—— —

i Bifaget... 8,

i Hovedfag .. 14,

i Bifaget.. 7,
IIaud illandabilis

i Hovedfag .. 10,

Non contemnendus

i Bifaget.

5,

i Hovedfag

2.

i Bifaget.

1.

Hovedkaraktererne ere:
Laaudabilis ot gnidom ogregie, hvortil udfordres

Specialkarakterer, som tilsammen udgøre en Tal¬
værdi

af

149,

Landabilis, hvortil udfordres Specialkarakterer, som

tilsammen udgøre en Talværdi af. 119,

1892.
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2. Dec.

Haud illandahilis, hvortil udfordres Specialkarakterer,

som tilsammen udgøre en Talværdi af.

*

*

*

*

*

79,

Non contemnendus, hvortil udfordres Specialkarak¬

terer, som tilsammen udgøre en Talværdi af... 43.
Ved Beregningen af Hovedkaraktererne bliver det at

iagttage, at Nul i et Hovedfag medfører, at Kandidaten

anses for umoden. Nul i Bifaget har en Virkning af
— 7 og udelnkker fra Hovedkarakteren Laudabilis.

II. Dkonomisk=statistisk Eksamen.
Specialkaraktererne og deres Talværdier ere de samme

som ved statsvidenskabelig Embedseksamen.
Til Hovedkarakteren Laudabilis præ ceteris kræves
3 laudabilis præ ceteris med dobbelt Værdi og

i øvrigt laudabilis eller Specialkarakterer, som til¬
sammen udgøre en Talværdi af 97,
til Landabilis kræves mindst 3 Laudabilis med

dobbelt Værdi og 2 med enkelt Værdi og i øvrigt
hand illandabilis eller en tilsvarende samlet Tal¬
værdt

af

81,

til Haud illaudabilis kræves mindst 4 haud illau¬

dabilis med dobbelt Bærdi og 3 med enkelt Værdi
og i øvrigt non contemnendus eller en tilsvarende
Talværdi

af 57,

Den, som ikke opnaar mindst 57 Points, anses for
umoden.

Ved, Hovedkarakterens Beregning iagttages det, at

Nul i noget Fag medfører, at Kandidaten anses for
umoden.

Ingen kan faa laudabilis til Hovedkarakter, som
faar 1 non contemnendus med dobbelt Værdi eller 2 med
enkelt Værdi.

Cirk. ang. Præsternes Medvirkning ved Ligbrænding. 811
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Kirke= og Undervisningsmin. Cirk. (til Biskop¬5.

Doc.

perne) ang. Præsternes Medvirkning ved Lig¬
brænding.
Med Hensyn til den den 1. April d. A. emanerede

Lov om Ligbrænding finder Ministeriet sig foranlediget til
at anmode Deres Højærværdighed om behageligen at ville
henlede Stiftets Gejstligheds Opmærksomhed paa, at det er
en Selvfølge, at saa længe der ikke er meddelt nogen for¬

andret Bestemmelse i den Henseende, ville Folkekirkens

Præster fremdeles som hidtil savne Hjemmel til uden særlig
Bemyndigelse at udøve nogen Funktion ved Lejligheder,

hvor Lig ere bestemte til at brændes, eller hvor Asken af

brændte Lig skal begraves paa Kirkegaarden eller hensættes
i dertil indrettede Rum. Idet saadan Medvirkning, hvor

Præsten maatte være villig til at udøve den, saaledes ikke

er tilladt ifølge nogen almindelig Regel, maa vedkommende
være henviste til i paakommende Tilfælde at ansøge om

særlig Tilladelse dertil fra dette Ministerinm.

Indenrigsmin. Skr. (til Amtmanden over Vi= 6. Dec¬
borg Amt) ang., hvorvidt en Skolelærer, som holder

Tjenestekarl til Hjælp ved Skoleloddens Drift, kan

ansættes til Snekastning efter Folkehold.
* * * * * * * * * * * *

at det ommeldte Spørgsmaal efter

Ministeriets Formening bør besvares derhen, at, da Skole¬

lærere i Henhold til Snekastningslovens § 8, 3. Stykke,
ere fritagne for Snekastning som Brugere af deres
Skolelodder kan en Skolelærer, der holder Tyende

til Hjælp ved Skoleloddens Drift, kun ansættes til

1892.
—
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—

5. Doc¬

Snekastning af dette Folkehold, naar og for saa vidt det er

større, end det efter de i ethvert givet Tilfælde foreliggende

Omstændigheder skønnes fornødent til Loddens Drift.

5. Doc.

Indenrigsmin. Skt. (til Kjøbenhavns Magistrat)

ang. en Kommnnes Pligt til at refundere Omkost¬

ningerne ved en i Kommnnen forsørgelsesberettiget
i
Persons Kur og Pleje paa Kommunehospitalet

Kjøbenhavn.
I Skrivelse af 7. Oktober d. A. har Magistraten for
Ministeriet indanket Frederiksborg Amts Resolution af 22.

September d. A., hvorester det i Henhold til Reglen i Lov
om det offentlige Fattigvæsen af 9. April 1891 § 45 ikke

kan paahvile Hillerød Købstads Fattigvæsen at refundere

mere end tre Fjerdedele af Omkostningerne ved det i Hillerød

Købstad forsørgelsesberettigede Postbud N. N.'s Kur og
Pleje paa Kommunehospitalet her i Staden.

Magistraten har i saa Henseende gjort gældende, at
den paagældende, da han den 30. Marts d. A. i syg og
sindsforvirret Tilstand blev optaget paa Gaden her i Sta¬

den og indlagt paa Kommunehospitalet, først samme Dag
var ankommen her til Staden for at aflægge et Besøg,
men at det ikke kan antages, at Reglerne i Fattiglovens

§§ 43—45 skulde kunne finde Anvendelse i et Tilfælde
som det foreliggende, hvor den paagældende boede i en

anden Kommune end den, i hvilken han er befunden

trængende til Hjælp af det offentlige, og at der saaledes

formentlig maa tilkomme Kjøbenhavns Fattiqvæsen fuld
Refusion af de omhandlede Kuromkostninger.

I denne Anledning skulde man til Efterretning tjenst¬

ligst melde, at Ministeriet, uanset det af Magistraten an¬
førte, maa holde for, at Kjøbenhavns Fattigvæsen ikke kan

gøre Krav paa at erholde mere end tre Fjerdedele af d

B. om Modersmaalet ved Universit. Etsaminer. 813 1892.

omhandlede Omkostninger resunderede, og at det saaledes 6. Doc.

maa have sit Forblivende ved den af Amtmanden over

Frederiksborg Amt afgivne Resolution.

Vekendtgørelse om Fordringerne til Moders= 7. Der¬
maalets Behandliug ved de under Universitetet Nr. 242.
hørende Eksaminer. (Ministeriet for Kirke= og Un¬
dervisningsvæsenet.)
Indm. Saml. pag. 517.

Indenrigsmin. Skr. (til Amtmanden over Vi¬

7. Doc¬

borg Amt) ang., hvorvidt et Sogueraad var beret¬
tiget til at nægte en i vedkommende Sogu for¬
sørgelsesberettiget Person, der for 2 3 Aar siden

har oppebaaret Fattighjælp, men hvem der derefter

i Henhold til den i Lov Nr. 69 af 9. April 1891
§ 2 e indeholdte Overgangsbestemmelse er tildelt

Alderdomsunderstøttelse, Samtykke til at indgaa

Ægteskab.
at den i Lovens § 2 c indeholdte

Bestemmelse nærmest har haft til Hensigt at fastsætte, at
den Person, der opfylder de for Opnaaelsen af Alderdoms¬
understøttelse i øvrigt givne Forskrifter, ikke skal udelukkes
derfra ved den ham efter det 60. Aar ydede Fattigunder¬

støttelse. Efter de i Lovbestemmelsen brugte Udtryk og
under Hensyn til Beskaffenheden af de i Lov om det

offentlige Fattigvæsen af 9. April 1891 § 35 opstillede Be¬
tingelser for Adgangen til Eftergivelse af Fattighjælp, maa
man vel tillige holde for, at den, der under de anførte

Forhold har erholdt Alderdomsunderstøttelse, derved er

bleven stillet lige med den, der har erholdt den af ham
oppebaarne Fattigunderstøttelse eftergiven; naar det der¬

1892.
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imod i Fattiglovens § 42 er sat som Betingelse for Ægte¬
skabs Indgaaelse, at den paagældende har tilbagebetalt

den ham ydede Fattighjælp, er der derved tilsigtet en særlig

Garanti med Hensyn til hans økonomiske Forhold, som det
ikke kan antages at have været Lovgiverens Mening at ville
frafalde over for de her omhandlede Personer. Det frem¬

satte Spørgsmaal maa derfor efter Ministeriets Formening
besvares bekræftende.
9. Dec.
Nr. 260

Bekendtgørelse ang. nærmere Ordning af den

gejstlige Betjening i Arresthusene. (Ministeriet for
Kirke= og Undervisningsvæsenet.)
Indm. Saml. pag. 518.

9. Doc.

Kirke= og Undervisningsmin. Cirk. (til Skole¬
direktionerne udenfor Kjøbenhavn) ang. Lærernes
Lønningsforhold.
Som det vil være Direktionen bekendt, blev der under

12. April 1876 fra Ministeriet rettet en Opfordring til
Skoledirektionerne om at tage under Overvejelse, hvor vidt

der maatte være Anledning til for saadanne Lærerlønningers
Vedkommende, der vare under det anordningsmæssige Maal,

at søge dem supplerede hertil, og med Hensyn til Anden¬
lærerembederne paa Landet, for hvilke der ikke findes nogen
lovbestemt Minimumslønning, at forbedre deres Lønninger
Det maa nu vel indrømmes, at der i de mellemliggende

Aar er sket ikke uvæsentlige Forbedringer i Lærerstandens
pekuniære Vilkaar, dels gennem de Lønningsforhøjelser,
hvortil bemeldte Cirkulære gav Anledning, dels ved det i

Lov af 23. April 1881*) hjemlede Tillæg af Statskassen til
Lærerlønningerne, dels endelig ved, at Ministeriet under

Afgørelsen af de enkelte Lønningsspørgsmaal, der forelagdes

*) Se ovenfor Side 144, Noten.

Cirk. ang. Lærernes Lønningsforhold.
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det, stadigt har søgt saa vidt muligt at raade Bod paa det 9. Dec.

økonomiske Tryk, hvorunder et stort Antal af Landets

Lærere arbejder, og som uundgaaeligt maa virke hæmmende
paa Lærervirksomheden. Det skal ogsaa erkendes, at Løn¬

ningsforholdene for Købstædernes Vedkommende, og hvor
det gælder Første= og Enelærerembeder paa Landet efter

Omstændighederne maa anses for gennemgaaende at være

ret tilfredsstillende; derimod stiller Sagen sig væsentligt
anderledes, hvor Talen er om Biskolelærere eller

Andenlærere paa Landet. Undersøgelser, som Mini¬
steriet med Hensyn hertil har ladet anstille, vise, at der
endnu paa Landet findes over 500 Lærerembeder — hvoraf
130 Lærerindeembeder

med en lavere Lønning end 800

Kr. og over 200 med under 700 Kr.

Som Ministeriet oftere har haft Lejlighed til at
udtale, maa man anse en Lønning af 800 Kr. for at

være det mindste, der bør tillægges et saadant Lærer¬
embede, navnlig hvor dette besørges af en Lærer, og det

maa derfor være begrundet i særlige Omstændigheder,

naar man skal kunne akkviescere ved en lavere Løu¬
ning. Med dette Udgangspunkt skal Ministeriet anmode
Direktionen om at tage Spørgsmaalet om en For¬
bedring af saadanne Embedslønninger under Overvejelse,
idet man ved den Indstilling, som derefter forventes fra

Direktionen, ønsker taget i særlig Betragtning dels
Omfanget af den paagældende Lærergerning, derunder

Autallet af de ugentlige Undervisningstimer, det om¬
trentlige Antal Børn, som vedkommende Lærer har at

undervise, Vejlængderne, hvor han har flere Skoler at

besørge, og lignende, dels om Embedet besørges af en
Lærer eller af en Lærerinde, dels endelig den paa¬

gældende Kommunes Evne til at bære en Forhøjelse af
Lærerlønningerne.

1892.

9. Dec.

816 Skr. ang. Ladegaarden og Alm. Hospital.

Indenrigsmin. Skr. (til Overpræsidenten i Kjø¬

benhavn) ang. Embedsmænd og Funktionærer ved

Ladegaarden og Almindelig Hospital*).
Efter Hr. Overpræsidentens i Skrivelseaf 8. d. M.
derom gjorte Indstilliug stadfæster Ministeriet herved som

*) Samtidig er der af Kjøbenhavns Magistrat udfærdiget

følgende tvende Ordensreglementer:
Ordensreglement
for

Arbejdsanstalten paa Kjøbenhavns

Tvangs= og Arbejdsanstalt.
1. Under Inspektørens eller i hans Fraværelse

eller Forfald under Forvalterens Kontrol forestaas

Tilsynet med den indre Orden i Arbejdsanstalten
af Kvartermesteren, der med Hensyn til Ordens Over¬

holdelse paa Anstalten er samtlige Funktionærers
nærmeste foresatte.

2. I samtlige Arbejds= og Opholdslokaler paa¬

hviler det specielle Tilsyn med Arbejdet og Orden
samt Renlighed saavel med Hensyn til Belægningen
som til Lokalerne de enkelte Mestre, Opsynsmænd

eller Opsynskoner, hvem de respektive Haandværk og

Virksomheder, hvortil Belægningen er henvist, særlig
ere underlagte. Under disse sortere Rodeformændene
(Tilsynskonerne) og Rodeunderformændene.

3. Overtilsynet med samtlige Sovelokaler er
underlagt Kvartermesteren og en under dennes spc¬

cielle Kontrol af Inspektøren udtaget Opsynsmand.

Af Belægningen er derhos udtaget en Kvartermester¬

assistent til Hjælp for Kvartermesteren, og Sove¬

værter, der skulle sørge for Renlighed paa Stuerne
og for at Urinballier, Kammerpotter og Klosetter

hver Morgen blive tømte og rengjorte, samt at der
i Klosetrummene findes det fornødne Tørvemel. Det

smudsige Linned afleverer han hver Lørdag til nys¬
uævnte Opsynsmand, der ombytter det med rent.

Soveværten fører, naar ingen foresat er tilstede
i Sovelotalet, det øverste Tilsyn og sørger sor Ro

Skr. ang. Ladegaarden og Alm. Hospital. 817
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Tillæg til Vedtægt for Styrelsen af Staden Kjøbenhavns 9. Dec.
kommunale Auliggender af 30. December 1857 følgende,

af Kjøbenhavns Kommnualbestyrelse vedtagne Bestemmelser

angaaende Ansættelse og Lønninger m. v. af for¬

skellige Embedsmænd og Funktionærer ved Tvangs= og

og Orden i Lokalet. Om Aftenen opgiver han til
Kvartermesteren eller den, der i hans Fraværelse in¬

spicerer og aflukker Sovestuerne, hvem der mangler
af de her indlagte. Paa hver Stue opslaas i et
lukket Skab en Fortegnelse over det Inventarium, der

skal findes i Stuen, og en Seddel, hvorpaa Sove¬
værtens Navn er noteret.

4. Med Undtagelse af Gadefejerne, Renova¬

tionsfolkene og dem, der ere beskæftigede ved særligt
Nattearbejde, og for hvilke der med Hensyn til Ar¬

bejds= og Spisetider gælder Regler, som nærmere fast¬
sættes af Inspektøren, alt som Forholdene byde det,

paahviler det Belægningen at staa op om Sommeren
fra 1. April til 30. September Kl. 5 og om Vin¬
teren fra 1. Oktober til 31. Marts Kl. 6.

5. Enhver indlagt maa uopholdelig klæde sig
paaog

rede sin Seng, vadske Ansigt, Hals og Hænder

samt rede Haaret. Sæbe udleveres af Soveværten,
der

atter efter Kvartermesterens Auvisning faar sin

Forsyning hos Opsynsmanden.
Kl. 81½ skulle de indlagte gaa i Seng.
Paa Sovestuerne maa ikke synges eller føres
højrøstet Tale.

Folkenes private Tøj maa ikke opbevares i Ar¬
bejdslokalerne.

6. Arbejdsvirksomheden paa Anstaltens Værk¬

steder begynder om Sommeren Kl. 6 og om Vin¬
teren Kl. 7 — cfr. dog Indskrænkningen under § 4

og de indlagte skulle følgelig til den Tid have
endt deres Maaltid og være til Stede i Arbejds¬
lokalet.

Arbejdstiden bestemmes
for Sommeren saale des:

For Værkstederne fra Kl.6—12 og 11—6
1 Times Spiselid For= og Eftermiddag.

med

1892.
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Arbejdsanstalten paa Ladegaarden og Almindelig Hospital,
nemlig:

A. For Tvangs= og Arbejdsanstaltens Vedkommende:
at Inspektøren fra 1. Januar 1893 lønnes med 2,800 Kr.
aarlig, stigende med 200 Kr. hvert 3. Aar til 3,600 Kr.
—— ** — —————

For Stenpladsen, Marken og Vejene fra Kl.
6—12 og 11—7 med 1 Times Spisetid For= og

Eftermiddag.
for Vinteren:

For Værkstederne fra Kl. 7—12 og 11—6 med
1 Times Spisetid For= og Eftermiddag.
For Stenpladsen, Marken og Vejene fra Kl.

7—12 med 1 Times Spisetid og fra Kl. 11s til
Mørkets Frembrud.
7.

De indlagte maa selv hente deres Forplej¬

ning fra Køkkenet i den Orden, som det bestemmes

af Inspektøren, og efter endt Maaltid afvadske Mad¬

spande og øvrige Spiserekvisiter, samt anbringe dem
ide

dertil bestemte Gemmesteder. Rodeformændene

og Rodeunderformændene have at paase, at hver
indlagt gør sin Pligt i saa Henseende.

8. Bad gives saa vidt muligt til hver indlagt
1 Gang ugentlig om Sommeren og 1 Gang hver
14. Dag om Vinteren.
9.Det

er de indlagtes ufravigelige Pligt at

vise samtlige foresatte paa Anstalten Lydighed og i

enhver Henseende respektere deres Befalinger. De
have at efterkomme de af Soveværterne, Rodefor¬
mændene, Rodeunderformændene— i Fruentimmer¬

afdelingen Tilsynskonerne og Loftskonerne— givne

Anvisninger og Opfordringer, som sigte til Opret¬
holdelse af Ro og Orden paa Anstalten. Enhver

Forseelse herimod vil strengt blive straffet disciplinært
eller efter, Omstændighederne ved Henvisning til
Politikommissionen.
10.Formener

en indlagt at have grundet

Auledning til Klage i en eller anden Retning,

kan han med denne henvende sig direkte til In¬
spektøren.

11. Kortspil er forbudt og Tobaksrøgning maa

ikke finde Sted i Sove= og Opholdslokaler.

Skr. ang. Ladegaarden og Alm. Hospital. 819 1892.

fornden Bolig, Belysning og Brændsel, samt med Pen= 9. Dec.
sionsret fra Ansættelsesdagen;
at Fabrikskriverposten fra samme Tidspunkt inddrages¬
at der samtidig ansættes en Forvalter med en aarlig Løn

af 2,000 Kr., stigende med 200 Kr. hvert 3. Aar til

12. Opsynet fører Kontrol med, at ovennævnte
Forholdsregler nøje følges, og Afvigelser herfra kan
og maa kun finde Sted, naar Inspektøren elleri

hans Fraværelse Forvalteren paa dennes Vegne paa

Grund af Omstændighederne finder saadanne hen¬

sigtsmæssige og giver udtrykkelig Tilladelse dertil.

Ordensreglement
for

Sygeafdelingen paa Kjøbenhavns
Tvangs= og Arbejdsanstalt.
1. Under Inspektørens eller i hans Fra¬

værelse eller Forfald under Forvalterens samt Læ¬
gernes Kontrol forestaas Tilsynet saavel paa Mand¬

folke= som paa Fruentimmersygeafdelingen af Over¬
sygestuekonen; til Assistance for hende er der ansat

en Sygestuekone; tillige udtages der af Belægningen,
til Udførelse af Gerningen med Renholdelse og Vagt¬
hold, det fornødne Personale.
2. Oversygestuekonen, der bærer Ansvaret for

det paa Sygeafdelingen værende Inventar (Læge¬
rekvisiter dog undtagne), har at vaage over Ro

Orden og Renlighed saavel paa Stuerne som paa
Trappegangene og Reconvalescentlokalet. Hun har
at paase, at Sengene daglig blive redte, at Kammer¬

potter og Klosetter blive tømte og skyllede ikke blot
daglig, men saa ofte det gøres fornødent, samt at

paase, at alt, hvad der betinger Patienternes for¬

svarlige Forplejning, er i forskriftsmæssig Stand.

Til disse Arbejders Udførelse har hun sin Assi¬

stance i det under 81 nævnte, hende underlagte Per¬
sonale.

1892.
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9. Doc.

3,000 Kr., foruden Bolig, Belysning og Brændsel, samt
med Pensionsret fra Ansættelsesdagen;
at der fra samme Tidspunkt ansættes en Fuldmægtig med

en aarlig Løn af 2,000 Kr., stigende med 200 Kr. hvert
3. Aar til 3,000 Kr., samt med Pensionsret fra An¬

sættelsesdagen, og
at der fra samme Tidspunkt ansættes en Assistent af 1.

Klasse, der lønnes med 1,400 Kr. aarlig, stigende med
————*——

3. Patienterne

skulle ubetinget følge de af

Lægerne givne Forskrifter; de maa ikke paaklædte

sidde eller ligge paa Sengene, og ikke befatte sig
med at lægge i Kakkelovnen, tænde Gasblus, aabne

eller lukke Vinduer uden Paalæg af Sygestuekonen.
Det er paa det strengeste forbudt Patienterne at
spytte paa Gulve eller Trapper; de maa kun be¬

nytte Spyttekruse eller Spyttebakker. Patienterne

have derhos med Omhu at behandle Inventariegen¬

stande af hvilken som helst Art.
4.

Patienterne maa ikke modtage Spise= eller

Drikkevarer, der indbringes ved besøgende, uden med
Lægernes Samtykke.
5.

Spisetiderne skulle saa vidt muligt falde

sammen med Arbejdsanstaltens.

Rengøring etc. paabegyndes om Morgenen ved
første Klokkeringning.

Kortspil og Tobaksrøgning maa ikke finde Sted.
6. Formene Patienterne at have grundet An¬

ledning til Klage enten over Opsynet, Medhjælperne
eller Patienter, da skulle de fremføre deres Klage til

Lægen eller Inspektøren.
7.

De syge og Rekonvalescenterne samt de til

Assistance i Sygeafdelingen givne Arbejdere have
ufravigelig at respektere Oversygestuekonen og Syge¬

stnekonen i denne deres Egenskab, og at rette sig
efter deres Anvisninger. Enhver Forseelse herimod
vil strengt blive paatalt og straffet disciplinært eller
—
efter Omstændighederne ved Politikommissionen

for den syges Vedkommende, saa snart han er
bleven rask.

V. ang. Dodsattester.

1892.
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—

200 Kr. hvert 3. Aar til 2,0060 Kr. og med Pensionsret v. Dec.
efter 15 Aars Tjeneste.

B. For Almindelig Hospitals Vedkommende:
at der fra 1. Jannar 1893 tillægges Fuldmægtigen, som
lønnes med 1,600 Kr. aarlig, stigende med 200 Kr.

hvert 3. Aar til 2,200 Kr., Bolig, Belysning og Brændsel
samt Pensionsret fra Ansættelsesdagen.

Anordning ang. internationale Søvejsreglers Au¬ 10. Doc.
vendelse paa danske Fartøjer. (Indenrigsministeriet.) Nr. 215.
Indm. Saml. pag. 519.

Reglement i Henhold til Sølovens § 45 for 10. Dec.

Skibsmandskabets Forplejning og Opholdsrum om= Nr. 246.
bord. (Indenrigsministeriet.
Indm. Saml. pag. 519.

Bekendtgørelse om Forandring i Justitsmini¬ 10. Dec¬

steriets Bekendtgørelse af 15. December 1875 an= Nr. 247.
gaaende Dødsattester. (Justitsministeriet.)
§ 4 i Justitsministeriets Bekendtgørelse af 15. De¬
cember 1875 angaaende Dødsattester affattes fremtidig
saaledes:

Ønskes Liget af en Person, som er afgaaet ved Døden
i Staden Kjøbenhavn eller paa dens Grund, ikke begravet

paa nogen af Stadens Kirkegaarde, udfærdiger Begravelses¬
kontoret i Kjøbenhavn et som saadant betegnet Duplikat af

Dødsattesten, hvilket Duplikat medfølger Liget og tjener til

Legitimation for Præsten paa det Sted, hvor Jordfæstelsen
foregaar.

Ønskes Liget af en Person, der er afgaaet ved Døden
i en anden Købstad end Kjøbenhavn, i en Handelsplads

1892.
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10. Dec¬

eller i et Landsogn, ikke begravet paa Kirkegaarden i Køb¬

staden, Handelspladsen eller Landsognet, hvori Dødsfaldet
har fundet Sted, udfærdiges der, forinden Liget bortføres
hvad enten afdøde hørte til Folkekirken eller ikke, af Sogne¬

præsten i det Sogn, hvor Dødsfaldet har fundet Sted, et
som saadant betegnet Duplikat af Dødsattesten, hvilket Duplikat

medfølger Liget og tjener til Legitimation for Præsten paa
det Sted, hvor Jordfæstelsen foregaar.

10. Doc.

Justitsmin. Cirk. (til samtlige Amtmænd) ang.

Indskærpelse af, at Ligsynsmændene i de af dem
udstedte Dødsattester have at anføre afdødes fulde
Navn, saavel Familienavn som Fornavne.

13. Doc.

Bekendtgørelse om Regler angaaende det Udvalg,

Nr. 249.

som i Tvivlstilfælde har at afgøre Spørgsmaal om
Adgang til Medlemsret i en anerkendt Sygekasse.
(Indenrigsministeriet.)
Indm. Saml. pag. 524.

13. Doc.

Indenrigsmin. Cirk. (til samtlige Amtmænd)

ang. Afgivelse af Befordring til Afhentelse af den
af en Sygekasse beuyttede Læge eller Jordemoder
m. M.

I Lov om anerkendte Sygekasser af 12. April 1892

§ 13 er det bestemt, at de Medlemmer af anerkendte Syge¬

kasser, som bo paa Landet, og som ikke selv holde Heste og
Vogn, ere berettigede til af den Kommune, hvori paa¬

gældende bor, for dem selv samt deres Børn under 15
Aar, for saa vidt de ere i Hjemmet, at forlange Befordring

afgiven til Afhentelse af den af Sygekassen benyttede Læge

Skr. ang. Sygekasselovens §7.
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eller Jordemoder eller efter Omstændighederne til den syges13.

De¬

Henbringelse til bemeldte Læge eller Jordemoder eller til et

inden for Lægedistriktets Grænser liggende Sygehus; denne

Befordring ydes frit for en Vejlængde af indtil 11½ Mil
fra den syges Bopæl frem og lige saa langt tilbage, medens

der for Befordring ud over denne Grænse af Sygekassen
udredes Betaling efter en af Amtsraadet fastsat Talst.

I Anledning heraf skulde man tjenstligst anmode
D'Hrr. Amtmænd om at foranledige, at der, for saa vidt

dette ikke alt er sket, af vedkommende Amtsraad fastsættes
en saadan Takst, samt at Underretning om Fastsættelsen

gives Sogneraadene i Amtsraadskredsen.

Indenrigsmin. Cirk. (til samtlige Amtmænd)13.
ang. det i Sygekasselovens § 7 ommeldte Udvalg
til Afgørelse af Spørgsmaal om Adgang til Med¬
lemsret i en anerkendt Sygekasse.
Under Henvisning til Indenrigsministeriets Bekendt¬
gørelse af Dags Dato angaaende det i Lov om anerkendte
Sygekasser af 12. April 1892 § 7 ommeldte Udvalg til

Afgørelse af Spørgsmaal om Adgang til Medlemsret i en

anerkendt Sygekasse skulde man tjenstligst anmode D'Hrr.
Amtmænd om at ville tilkendegive samtlige Kommunal¬

bestyrelser i de Dem underlagte Amter, at der af hver af
dem i Begyndelsen af næste Aar vil være at vælge et Med¬

lem til at tiltræde dette Udvalg, samt at det maa anses

rettest, at Udvalgs=Medlemmet, der forudsættes valgt ud af

Kommunalbestyrelsens Midte, fremtidig vælges, naar delvis
Fornyelse af Kommnnalbestyrelsen har fundet Sted. Det
tilføjes, at der ikke i Loven findes nogen udtrykkelig Be¬

stemmelse om Afholdelsen af de til Anskaffelse af For¬

handlingsbog for Udvalget samt Porto og lignende med¬
gaaende mindre Udgifter, men at det maa antages at
Fjortende Hæfte.

35
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13. Doc. være Lovens Forudsætning, at disse afholdes af vedkom¬
mende Kommune.

16. Dec.

Nr. 252.

Bekendtgørelse ang. Søforternes Henlæggelse i

kirkelig Henseende under Citadelsognet i Kjøben¬
havn. (Ministeriet for Kirke= og Undervisnings¬
væsenet.
Indm. Saml. pag. 525.

16. Dec.

Takstbestemmelser for Medlemmer af statsaner¬

kendte Sygekasser paa de under Kjøbenhavns Magi¬

strats 2. Afdeling hørende Hospitaler. (Kjøben¬
havns Magistrats 2. Afdeling.)
I Anledning af § 12 i Lov om anerkendte Syge¬
fasser af 12. April 1892 har Kommunalbestyrelsen fastsat

følgende Takstbestemmelser m. v. med Hensyn til den Be¬
taling, som statsanerkendte Sygekasser ville have at erlægge

for Sygebehandling af herboende Sygekassemedlemmer og
deres Børn under 15 Aar paa de under Magistratens 2.

Afdeling hørende Hospitaler, nemlig:
60 Øre pr. Dag for Medlemmer
og 30 Øre pr. Dag for saadannes Børn, som ere under

15 Aar og opholde sig i Hjemmet,
dog med den nærmere Begrænsning, at en Sygekasse,
naar en Sygekassepatient henligger paa et Hospital i
mere end 13 Uger, efter Forløbet af de første 13 Uger

fritages for at betale i de derefter følgende 13 Uger og
efter atter at have betalt for 13 Uger paany fritages i et

ligesaa langt Tidsrum, og saaledes fremdeles, saa længe

Patienten henligger for Sygekassens Regning, samt at en
Sygekasse ikke i noget Aar kan komme til at betale mere

Cirk, ang. Udskrivn. af Heste og Vogne til Krigsberedskab. 825
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—

for en enkelt Families Børn, end hvad der svarer til 30 16 Dec.

Øre pr. Dag i 26 Uger for eet Barn.
Sygekasserne ville derhos overensstemmende med Loven

have at betale for Bandager, Ekstravagter og lignende
Ydelser.

Disse Bestemmelser træde i Kraft den 1. Januar 1893.

Det bemærkes, at det for Fremtiden vil være Reglen,
at Kommunen kun træder i Forhold til statsanerkendte

Sygekasser. Kommunalbestyrelsen har imidlertid vedtaget,

at det hidtil bestaaende Forhold til de af Magistraten aner¬
kendte Sygekasser kan blive staaende ved Magt for de ikke

statsanerkendte Sygekassers Vedkommende, indtil Stats¬
anerkendelsen er erhvervet, dog ikke udover den 1. Juli 1893.

Bekendtgørelse om Bestemmelse i Henhold til 17. Dec.

Sølov af 1. April 1892 § 105 om Fordelingen Nr. 253.
af Bøder efter nævnte Lovs § 102. (Indenrigs¬
ministeriet.)
Indm. Saml. pag. 525.

Bekendtgørelse ang. Fordeling paa Staden Kjø¬ 17. Dec.
benhavn, de øvrige Købstæder og Amtsraadskredsene Nr. 254.

af Heste og Vogne, som udskrives ifølge Lov af 16.
Juni 1876 m. m. (Indenrigsministeriet.)
Indm. Saml. pag. 526.

Indenrigsmin. Cirk. (til samtlige Amtmænd)
17.

ang. Udskrivning af Heste og Vogne paa mindre Øer
i Tilfælde af Krigsberedskab.
I Forbindelse med Bekendtgørelse herfra af Dags Dato,
ifølge hvilken der ved Fordelingen af det Antal Heste og

Vogne, som i Tilfælde af Krigsberedskab paaregnes tilveje¬
35*
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bragt for Hæren i Henhold til Bestemmelserne i Lov Nr. 87

af 16. Juni 1876, efter Krigsministeriets Anmodning vil
være at forbigaa en Del Kommuner, for hvis Vedkom¬

mende Transporten til og tilbage fra Mønstringsstedet paa
Grund af deres Beliggenhed er eller dog jævnlig vil være
forbunden med Vanskelighed eller med en urimelig Be¬

kostning, saaledes at der indtil videre gives Afkald paa de
fra de paagældende Kommuner hidtil udskrevne Heste og
Vogne, skulde man til Efterretning og videre fornøden Be¬

kendtgørelse tjenstligst melde, at Krigsministeriet har udtalt
Ønske om, at det af de kommunale Bestyrelser bliver at

iagttage, at der, hvor mindre Øer henhøre til en Kom¬

mune, der er medindbefattet under Fordelingen, ikke ved

en eventuel Udskrivning forlanges Heste eller Vogne
fremstillede af Beboerne paa saadanne Øer, saafremt

Transporten over Vandet derfra maatte frembyde Vanske¬
ligheder.

20. Dec.

Bekendtgørelse om Trykfejl i Sølov af I. April

Nr. 257. 1892.

(Justitsministeriet.)

Indm. Saml. pag. 530.

22. Dec.

Nr. 261.

Bekendtgørelse om Indretningen og Autorisa¬
tionen af den i Sølovens § 35 ommeldte Skibs¬

dagbog (Jonrual) og Maskindagbog. (Indenrigs¬
ministeriet.
Indm. Saml. pag. 531.

23. Dec.

Approbation af Ministeriet for Kirke= og Under¬

visningsvæsenet paa følgende Tilføjelse til det under

20. April 1888 approberede Reglement for Under¬
visningen ved Kunstakademiet, § 13, at indsætte

Slr. ang. Alderdomsunderstottelse.

827 1892.

efter de i samme nævnte detaillerede Bestemmelser 23. Dec.
for Arkitekter:
„For at faa udfærdiget Afgangsbevis som Dekorations¬
maler eller Dekorationsbilledhugger udkræves desuden, at

Eleven har gennemgaaet Modelskolen saa vidt, at han har

faaet Tilladelse til at indstille sig til Afgangsprøve“

Bekendtgørelse om en forandret Affattelse af 24. Dec.

§ 29 i Fællesregnlativ for Statens Sindssygean= Nr. 265.

stalter af 3. November 1888. (Justitsministeriet.)
Indm. Saml. pag. 532.

Indenrigsmin. Skr. (til Amtmanden over 24. Dec.

Vejle Amt) ang., hvorledes der vil være at for¬
holde, naar en alderdomsunderstøttet, der bliver syg,
vægrer sig ved efter Kommunalbestyrelsens For¬

langende og Lægens Raad at lade sig indlægge
paa et Sygehus.
at Kommunalbestyrelsen er berettiget

til at nægte at yde vedkommende den paa Grund af Syg¬
dommen nødvendiggjorte Hjælp som Alderdomsunderstøttelse,

hvorimod paagældende, om fornødent, maa overgaa til For¬
førgelse af Fattigvæsenet.

Bekendtgørelse ang. Stadfæstelse paa et Tillæg 29. Dec.

til Vedtægten for Kjøbenhavns Brandforsikring. Nr. 267.
(Justitsministeriet.)
Indm. Saml. pag. 533.
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B. om offentlig anertendte Sygekasser.

————

Bekendtgørelse om et af Justitsministeriet stad¬

29. Dec.

Nr. 268.

fæstet Tillæg til den for Kjøbenhavns Brandfor¬

sikring gældende Klassisikations=Tarif. (Justits¬
ministeriet.)
Indm. Saml. pag. 537.

Vejledning for Mønstringsbestyrerne med Hensyn

29. Dec.
Nr. 270.

til

Udførelsen af de dem ifølge Lov Nr. 67 af 12.

April 1892 §§ 7 og 8, jfr. Sølov af 1. April
1892 §§ 71 og 72, paahvilende Forretninger med
Hensyn til Forhyring af Søfolk m. m. (Inden¬
rigsministeriet.)
Indm. Saml. pag. 539.

30. Dec.

Bekendtgørelse om offentlig Anerkendelse af

Nr. 272. Sygekasser. (Indenrigsministeriet.)
I Henhold til Loven om anerkendte Sygekasser af 12.

April 1892 er der meddelt nedennævnte Sygekasser offentlig
Anerkendelse fra den 1. Januar 1893 at regne:

Kjøbenhavn.

Landpostbudenes Forening for Danmark.

Sejlmagersvendenes Sygekasse i Kjøbenhavn.
Højres Arbejder= og Vælgerforenings Sygekasse.

Sygekassen for Skræddere og deres Familier i Kjøbenhavn
og Frederiksberg.

Sygekassen for Skomagere og deres Familier i Kjøbenhavn
og Frederiksberg.

Blikkenslagersvendeforeningens Sygekasse af 1862.
Bogbinder=Sygekassen.
Sygekassen Enigheden af 1880.

Hustømrernes Sygekasse i Kjøbenhavn.

B. om offentlig anerkendte Sygekasser.
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Sadelmagernes og Tapetserernes Sygekasse

30. Dec.

Smede= og Maskinarbejderforeningen af 1862's Sygekasse.

Den almindelige Syge= og Alderdomsunderstøttelsesforening
af 1853.

Sygekassen Alderstrøst.
Bødkersvendeforeningens Sygekasse.
Guldsmedenes Sygekasse.

Sygekassen under den gensidige Hjælpeforening sor kvinde¬
lige Haandarbejdere.

Sygekassen under Foreningen til Lærlinges Uddannelse i

Haandværk og Industri.

Tjenestetyendes Syge= og Understøttelsesforening.

Den broderlige Arbejdsklasses Hjælpeforenings Sygekasse i
Kjøbenhavn.

De forenede Arbejderes Sygekasse af 1876 for Kjøbenhavn
og Omegn.

Karetmagersvendeforeningens Sygekasse.
Lolland=Falsters Hjælpeforening i Kjøbenhavn.
Malerforeningens Sygekasse.

De forenede Snedkere af 1862.

Ny typografisk Forenings Sygekasse.

Sygekassen „Fremtidens Haab“
Drejernes Sygekasse i Kjøbenhavn.

Kjøbenhavns Amt.
Dragør og Omegns Sygekasse.

Gadstrup Sogns Sygekasse.

Sygeforeningen for Sundbyvester, Sundbyøster og Taarnby
Byer i Taarnby Sogn.

Hvidovre Sogns Sygekasse.
Hvalsø=Særløse Sygekasse.

Snoldeløv Sogns Sygekasse.

Kornerup=Svogerslev Kommunes Sygekasse.
Herslev=Gjevninge Kommunes Sygekasse.

1892.

830

B. om offentlig anerkendte Sygekasser.

—

30. Dec. Onsted=Allerslev Kommunes Sygekasse.
De Classenske Boligers Sygekasse af 1868.
Den broderlige Syge= og Hjælpeforening i de Classenske

Boliger.
Rorup=Glim Kommunes Sygekasse.
Hvalsø=Særløse Kommunes Sygekasse.

Saaby=Kidserup Kommunes Sygekasse.
Utterslev By og Marks Sygekasse.

Frederiksborg Amt.

Skibby Sogns Sygekasse.

Slangerup By og Landsogns Sygekasse.
Nivaagaards og Nivaagaard Teglværks Sygekasse.

Gjerløv og Draaby Sognes Sygekasse.

Græsted Sogns Syge= og Hjælpe=Samlag.
Kregome=Vinderød Sygekasse.

Melby Sogns Sygekasse.

Holbæk Amt.
Aarby Sogns Sygekasse.
Merløse Sogns Sygekasse.

Sæby=Hallenslev Kommunes Sygekasse.
Ondløse=Søndersted Kommunes Sygekasse.
Højby Sogns Sygekasse.
Havrebjerg Sogns Sygekasse.

Ørslev Sogns Sygeforening
Grevinge Sogns Sygekasse.

Arbejderforeningens Sygekasse i Ruds Vedby Sogn.
Arbejdernes Sygekasse i Kalundborg.
Asnæs Sogns Sygekasse.
Gjørløv=Bakkendrup Sognes Sygekasse.

Gjerslev Sogns Sygekasse.

Nykjøbing paa Sjællands Sygekasse.
Tostrup Sogns Sygekasse.

B. om offentlig anerkendte Sygetasser.
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Sorø Amt.

1892.

30. Dec.

Sønderup=Nordrup Sygeforening.

Herlufsholms Sygestyr.
Boeslunde Sogns Syge= og Hjælpeforening.

Lyngby=Broby Kommunes Sygekasse.
Lundforlund og Gjerløv Kommunes Sygekasse.
Sygeforeningen for Haraldsted=Allindemagle.

Slaglille=Bjernede Sygekasse.
Høve=Flakkebjerg Sygekasse.
Vemmelev=Hemmershøj Sognes nye Sygeforening.
Testrup Sygeforening.

Gyrstinge Sogns Sygekasse.
Slagelse St. Peders Landsogns Sygekasse.
Boeslunde Sogns gamle Sygekasse.

Sygekassen for Krummerup=Fuglebjerg Sogne.
Fodby Sogns Sygeforening.

Stillinge Sogns Sygekasse.
Tingjellinge Sogns Sygekasse.
1*
Krummerup=Fuglebjerg
Kommunes Sygekasse af 1869.

Præstø Amt.

Haandværkersvendenes Sygekasse i Vordingborg.
Fensmark Sogns Sygekasse

Magleby Sogns Sygekasse.
St. Taarnby Sogns Sygekasse.
Valløby Sogns Sygekasse.
Sandby Sogns Sygekasse.

Lyderslev Sogns Sygekasse.
Svinø Sygekasse.
Bakkebølle Sygekasse.

Karise=Alslev Sognes Sygekasse.

Sygeforeningen for Arbejdsklassen og Tyender i Mern
Sogn.
Borre Sogns Sygekasse.

832

1892.
—

V. om offentlig anerkendte Sygekasser.

——

30. Dec.

Kongsted Sogns Sygeforening.
St. Mortens Landsogns Sygeforening.
Næsby Sygeforening.

Næstved Sygeforening af 1861.
Rønnebæk Sygeforening.

Fakse=Hylleholt Kommunes Sygekasse
Bjeverskov Sogns Sygekasse.
Vejlø Sogns Sygekasse.

Vesteregesborg Sogns Sygeforening.
Toksværd Sogns Sygeforening.
Stege Bys Sygekasse.

Everdrup Sogns Sygeforening.

Snesere Sogns Sygekasse.
Jungshoved Sogns Sygeforening.

Allerslev Sogns Sygekasse.

Møens Arbejderforenings Sygekasse.

Maribo Amt.

Gunslev Sogns Sygekasse.
Vesterborg Sygekasse.

Thirsted=Skjørringe=Vejleby Kommunes Sygekasse.

Idestrup Sogns Sygeforening.

Ønslev=Eskildstrup Sygeforening.
Stokkemarke Sogns Sygekasse.

Sygekasseforeningen i Birket Sogn.
Døllefjelde=Musse Sognes Sygekasse.

Sygekassen for Arbejdere og mindre bemidlede i Nykjøbing
Falsters Købstad og Landsogn.
Karleby=Horreby=Nørre Ørslev Sognes Understøttelses¬
forening.

Sønder Kirkeby og Sønder Alslev Sognes Sygekasse.
Hillested Sogn og Maribo vestre Landdistrikts Sygekasse.
Landet=Ryde=Aageby Kommunes Sygekasse,

V. om offentlig anerkendte Sygekasser.

1892.
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——

Torkildstrup og Lillebrænde Sognes Sygekasse.

30. Dec.

Tingsted Sogns Sygekasse.

Odense Amt.

Skræddersvendenes og Hustruers Sygekasse i Odense.

Tommerup=Brylle Kommunes Sygekasse.
Kjærum Sogns Sygekasse.
Helnæs Sogns Sygekasse

Krogsbølle Sogns Sygekasse.
Arbejdersygekassen af 1888 i Odense.
Lunde Sogns Sygekasse.
Søndersø Sogns Sygekasse.
Husby Sogns Sygekasse.

Barløse Sogns Sygekasse.

Sønderby Sogns Sygekasse.
Rynkeby Sogns Sygekasse.

Fraugde Sogns Sygekasse.
Vor Frue Landsogns Sygekasse.

Allesø=Broby Kommunes Sygekasse.
Ore Sogns Sygekasse.

Tobaksarbejderforeningens Sygekasse i Odense.
Særslev Sogns Sygeforening.

Viby Sogns Sygekasse.

Marslev Sogns Sygekasse.
Vigerslev Sogns Sygekasse.
Skovby Sogns Sygeforening.
Sygekassen for ubemidlede enligt stillede Enker og ugifte
Kvinder i Odense By.

Kjølstrup Sogns Sygekasse

Birkende Sogns Sygekasse.
Fangel Sogns Sygekasse.

Sønder Næraa Sogns Sygekasse
Verninge Sogns Sygekasse.

1892.

834

B. om offentlig anerkendte Sygekasser.

——

30. Dec.

Balslev Sogns Hjælpeforenings Sygekasse.
Gamtofte Sogns Sygekasse.

Haarby Sogns Sygekasse.
Dreslette Sogns Sygekasse.
Kjøng Sogns Sygekasse.

Sandager og Holevad Sognes Sygekasse.
Aarup Bys Sygekasse.
Assens Sygekasse.

Svendborg Amt

Nørre Broby Sogns Sygekasse.
Ullerslev Sogns Sygekasse.

Skaarup Sogns Sygekasse.
Marstal Landsogns Sygekasse.
Aarslev Sogns Sygekasse.

Bødstrup Sogns Sygeforening.
Snøde og Stoense Kommunes Sygekasse.
Humble Sogns Sygeforening.
Syge= og Understøttelseskassen for Svendborg Kommune.

Den almindelige Sygekasse i Faaborg Købstad.
Haastrup Sogus Sygekasse.

Vesterhæsinge og Sandholt Lyndelse Kommunes Sygekasse.

Sønder Broby Sygekasse.

Bovense Sogns Sygekasse.

Hjørring Amt.

Torslev Sogns Sygeforening.

Fiskernes Sygekassei Bangsbostrand.

Thisted Amt.
Hvidbjerg, Ørum og Lodbjerg Kommunes Sygekasse.
Vorupør Sygekasse.
Boddum=Ydby Kommunes Sygekasse.

V. om offentlig anerkendte Sygekasser.
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Aalborg Amt.

Ove=Valsgaard Sygekasse.
Sundby=Hvorup Kommunes Sygekasse.

Store Brøndum, Siem og Thorup Sognes Sygekasse

Skjørping og Frær Pastorats Sygekasse.
Godthaab Hammerværks Sygekasse.

Astrup=Storarden Pastorats Sygekasse.

Bælum Solbjerg Kommunes Syge= og Hjælpeforening.

Viborg Amt.

Arbejdersygekasseforeningen i Skive.
Junget=Thorum Sygekasse.

Balle Sogns Sygekasse.

Sinding Sygekasse.

Sygekassen paa Bruunshaab Fabrik.
Simested Sogns Sygekasse.
Grinderslev=Grønning Kommunes Sygekasse.
Hinge Sogns Sygekasse.
Asmild=Tapdrup Kommunes Sygekasse.

Vammen Kommunes Sygekasse.

Randers Amt.

Bregnet Sogns Sygekasse.
Todbjerg=Mejlby Pastorats Sygekasse.
Voldum og Rud Sognes Sygekasse.

Galten=Vissing Kommunes Sygekasse.
Mørke Sogns Sygekasse.

Grenaa Sygekasse.

Ørum=Ginnerup Sogns Sygekasse.

Gimming=Lem Kommunes Sygekasse.
Vistoft Sogns Sygekasse.
Haslund=Ølst Sygekasse.

Asferg=Faarup Sygekasse.
Tvede=Linde Kommunes Sygekasse.

30. Dec.

1892.

836

B. om offentlig anerkendte Sygekasser.

—

30. Dec.

Sygekassen ved Cementfabrikken Dania.
Sygeforeningen for Thorsager Sogn og Følle By.

Feldballe Sygekasse.
Holbæk=Udby Kommunes Sygekasse.

Aarhus Amt.
Hasle Pastorats Sygekasse.

Ousted=Taanings Kommunes Sygekasse.

Hvirring Sogns Sygekasse.

Arbejdernes Sygekasse i Skanderborg.
Hornborg Sogns Sygekasse.

Fruering Sogns Sygekasse.

Dover=Venge Kommunes Sygekasse.

Linaa Sogns Sygeforening.
Haandværkernes og Arbejdernes Sygekasse i Horsens.

Foreningen af Haandværkere, Fabrikarbejdere og ligestillede
til gensidig Understøttelse i Aarhus.
Nørre=Snede og Eistrup Sognes Sygekasse.
Skræddernes Sygekasseforening i Horsens.

Astrup=Tulstrup=Hvilsted Sognes Sygekasse.

Grundfør=Spørring KommunesSygekasse.

Alling=Tulstrup Sygeforening.
Hadsten Haandværker=Sygekasse.

Østbirk=Yding Sygekasse.

Adslev=Mjesing Kommunes Sygekasse.

Gylling Sogns Sygekasse.
Borum=Lyngby Sognes Sygekasse.

Klovborg=Thyrsting og GrædstrupSognes Sygekasse.
Aale Sogns Sygekasse.

Torrild Sogns Sygekasse.
Elev Sogns Sygekasse.
Trige og Ølsted Kommunes Sygekasse

Lundum=Hansted Sygekasse.
Gosmer=Halling Sygeforening

Skr. ang. Alderdomsunderstøttelse.
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1892.
——

Vejle Amt.

30. Dec.

Bjerge Sogns Sygekasse.

Den almindelige Svendesygekasse i Kolding.

Gaarslev Sogns Sygekasse.
Ødis Sogns Sygekasse.
Gaverslund Sogns Sygekasse.

Uldum Sogns Sygekasse.

Stovby=Hornum Sognes Sygekasse.
Raarup Sogns Sygekasse.

Tyrsted=Uth Sognes Sygehjælpsforening.

Ringkjøbing Amt.
Ulfborg Sogns Sygekasse.

Ikast Sogns Sygekasse.

Ribe Amt.

Bramminge Sygekasse.
Sygekassen paa Møllers Teglværk.

Lejrskov=Jordrup Kommunes Sygekasse.
Føvling Sogns Sygekasse.

Indenrigsmin. Skr. (til Amtmanden over 30. Dec.

Aarhus Amt) ang., hvorvidt en Kommune, der

havde tilstaaet en senere afdød Person Alderdoms¬
understøttelse, er forpligtet til at udbetale til

Skifteretten Understøttelsen indtil Dødsdagen.
Med Skrivelse af 21. d. M. har Amtet forelagt Mini¬
steriet et Andragende, hvori Sogneraadet for N. N. Kom¬
mune forespørger, om det paahviler Kommunen, der

havde tilstaaet den under 17. Juni d. A. afdøde Enke

N. N. Alderdomsunderstøttelse, at udbetale til Skifte¬
retten, der behandler hendes Bo, en saadan forholdsmæssig

1892.

30. Dec.

838 Str. ang. Sygekassers Hospitalsmoderation.

Del af den tilstaaede Understøttelse, som falder paa Tiden
indtil Dødsdagen.

I Anledning heraf skulde man med Bemærkning, at
det efter det foreliggende maa antages, at den paagældende

til sin Død har været trængende til Alderdomsunder¬
støttelse, til Efterretning og videre fornøden Bekendtgørelse
tjenstligst melde, at det ommeldte Spørgsmaal maa besvares
bekræftende.

31. Dec.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. (til Inspek¬
tøren for det kgl. Frederiks Hospital) ang. de

Sygekasser, der efter Overenskomst med Hospitalet
have Adgang til modereret Patientbehandling for
deres Medlemmer.
Ved behagelig Skrivelse af 10. d. M. er Hr. Inspek¬
tøren, under Hensyn til Bestemmelserne i Lov om aner¬

kendte Sygekasser af 12. April d. A., fremkommen med

Indstilling om Ordningen af Forholdet saavel til de Syge¬

kasser, der ved Overenskomst med det kongelige Frederiks

Hospital have opnaaet Adgang til modereret Patientbetaling
for deres Medlemmer, som til de øvrige Sygekasser, for

hvis Medlemmer der fremtidig maatte blive begært en
lignende Moderation, hvad enten en saadan maa antages
for hjemlet ved bemeldte Lov eller ikke.

I denne Anledning skal Ministeriet bemærke, at man

ikke finder Anledning til at gaa ind paa det sidstnævnte

Spørgsmaal, lidet man er enig med Dem i, at Frederiks
Hospital bør følge de samme Regler, som allerede ere

fastsatte for Kjøbenhavns kommunale Hospitalers Ved¬
kommende.

I Henhold til denne Betragtning vil Ministeriet

herved have fastsat følgende Bestemmelser med Hensyn til

den Betaling, som de i Medfør af forannævnte Lov af

Str. ang. wangoagsarvejoe af purtornsyusmæno. 839

1892.

Indenrigsministeriet anerkendte Sygekasser ville have at31.

Dec.

erlægge for Optagelse af deres herboende Medlemmer og
disses Børn under 15 Aar paa det kongelige Frederiks
Hospital:

Betalingen er: 60 Øre pr. Dag for Medlemmer og
30 Øre pr. Dag for Medlemmernes Børn, som ere under

15 Aar og opholde sig i Hjemmet, dog med den nærmere

Begrænsning, at en Sygekasse, naar et af dens Medlem¬
mer henligger paa Hospitalet i mere end 13 Uger, efter

Forløbet af de første 13 Uger fritages for at betale i de
derefter følgende 13 Uger og efter atter at have betalt for
13 Uger paa ny fritages i et lige saa langt Tidsrum, og

saaledes fremdeles, saa længe Patienten henligger for
Sygekassens Regning, samt at en Sygekasse ikke i noget
Aar kan komme til at betale mere for en enkelt Families

Børn, end hvad der svarer til 30 Øre pr. Dag i 26 Uger
for eet Barn.

Sygekasserne ville derhos overensstemmende med Loven
have at betale for Bandager, Ekstravagter og lignende
Ydelser.

I Forbindelse med det ovenstaaende fastsættes end¬

videre, at det kongelige Frederiks Hospital for Fremtiden

kun kan træde i Forhold til statsanerkendte Sygekasser.
De hidtil bestaaende Overenskomster med saadanne Syge¬

kasser, som ikke ere anerkendte af Staten, kunne dog blive
staaende ved Magt, indtil behørig Anerkendelse er erhvervet,

naar dette sker inden den 1. Juli 1893.
1893.

Indenrigsmin. Skr. (til Amtmanden over Sorø 4. Jan.

Amt) ang., om der fremdeles kan forlanges Gang¬

dagsarbejde af Hartkornshusmænd til Vedligeholdelse
af Kommunens Veje.
I det med Amtets Skrivelse af 9. November f A.
Fjortende Hæfte.

36
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840 Skr. ang. Postforsendelsers Udlevering til Fattiglemmer.

4. Jan. modtagne Andragende har N. N. Sogneraad forespurgt,
om ikke § 2 i Lov om Snekastning af 9. April 1891 kun

har Hensyn til jordløse Husmænd og Inderster, saaledes
at der fremdeles kan forlanges Gangdagsarbejde af Hart¬
kornshusmænd til Vedligeholdelse af Kommunens Veje, og
i bekræftende Fald om Husmænd med under 2 Skpr. Hart¬

korn kunne medtages ved Arbejdets Fordeling.
I denne Anledning skulde man til Efterretning og

videre fornøden Bekendtgørelse tjenstligst melde, at Mini¬
steriet maa holde for, at Snekastningslovens § 2 har
Hensyn til den saavel Hartkornshusmænd som jordløse

Husmænd og Inderster ifølge de i Paragraffen nævnte

Lovbestemmelser paahvilende særlige Forpligtelse til at yde
indtil 3 Arbejdsdage om Aaret til Kommunen, hvorimod
den omspurgte Paragraf ikke omhandler og saaledes ikke har
gjort nogen Forandring i de gældende Regler med Hensyn

til den Hartkornshusmændene paahvilende almindelige For¬

pligtelse til at deltage i det kommunale Pligtarbejde, som
præsteres efter Hartkornet, samt at disse Regler ikke heller
ere blevne berørte af Bestemmelsen i Snekastningslovens

§ 8 om, at der ved Ansættelse til Snekastning efter

Hartkorn ikkun medtages Ejerne eller Brugerne af 2 Skpr.
Hartkorn og derover.

10. Jan.

Indenrigsmin. Skr. (til Amtmanden over Svend¬
borg Amt) ang. Postforsendelsers Udlevering til

Fattiglemmer.
Med Amtets Skrivelse af 19. November f. A. har

man modtaget N. N. Byraads Erklæring over det dermed

tilbagefulgte Andragende, hvori N. N. Postkontor har fore¬
spurgt, om en Fattiginspektør er berettiget til at forlange
sig alle til Fattiglemmer paa Fattiggaarden adresserede
Penge= og Pakkepostforsendelser udleverede samt til paa

Cirk. ang. Hemmeligholdelse af Straffefangers Anliggender. 841

1893.

Lemmernes Vegne at meddele Kvittering for nævnte Post= 10. Jan.
sager.

Foranlediget heraf skulde man til behagelig Efterret¬

ning og videre fornøden Bekendtgørelse for Byraadet

tjenstlig melde, at hverken § 26 i Postloven af 5. April
1888 eller de gældende postale Bestemmelser i øvrigt ere
til Hinder for, at de nævnte Forsendelser udleveres direkte

til Lemmerne mod disses egen Kvittering, men at der i de
for Fattiggaarden anordnede Reglementer maa kunne træffes

Bestemmelse om, at Udlevering af Postsager til Fattig¬
lemmer ikke kan finde Sted uden i Overværelse af vedkom¬
mende Opsyn.

Overinspektionen for Fængselsvæsenets Cirk. (til 10. Jan.

Direktørerne for samtlige Straffeanstalter) aug.

Hemmeligholdelse af de Straffefanger vedrørende
Anliggender og Adgang til at besøge Straffean¬
stalterne m. v.
Paa given Anledning skulde Overinspektionen tjenstligst
anmode Hr. Direktøren om:

1) at indskærpe samtlige Embeds= eller Bestillingsmænd
i den Dem underlagte Straffeanstalt den dem i Embeds¬

eller Bestillingsmedfør paahvilende Pligt til ikke at aaben¬
bare, hvad der, deres Embede eller Bestilling vedkommende,

bør holdes hemmeligt, med Tilføjende, at de i Over¬
trædelsestilfælde ville blive dragne til Ansvar.
Hvad særlig angaar offentlige Publikationer, Blad¬
meddelelser og lignende til et større Publikum rettede

Meddelelser om Fængselsforhold, Fangers Personalia og
lignende, hvorom paagældende har erhvervet Kundskab ifølge

sin Embedsstilling, maa ingen saadan Meddelelse gives i

Trykken eller offentlig fremføres, førend dens Indhold
gennem Anstaltens Inspektør og Direktør har været fore¬

1893

10. Jan.

842 Cirt. ang. Hemmeligholdelse af Straffefangers Anliggender.

lagt Overinspektionen og Fremkomsten er billiget af denne.
De korte Notitser om Fanger, hvis Navn ikke nævnes, i

Fængselsselskabernes aarlige Beretninger eller lignende
Skrifter ere undtagne fra denne Forskrift.

2) at tilkendegive Anstaltens Inspektør, at Tilladelse
til at bese Straffeanstalten af ham bør gives med megen

Varsomhed og kun til Personer, der ifølge deres Livsstilling

som Fængselsembedsmænd, Dommere, Præster, Læger,
Rigsdagsmænd, Lærere eller lignende kunne antages at
have en berettiget Interesse af at bese Anstalten og at ville

benytte deres ved Besøget erhvervede Kundskab med Dis¬
kretion. Ere saadanne Personer ikke forsynede med en

Adgangstilladelse fra Justitsministeriet, Overinspektionen
eller Direktøren eller introducerede af en Inspektøren be¬

kendt Mand, som garanterer deres Identitet, bør der af¬

kræves dem nøjagtig Legitimation, og er denne ufyldest¬
gørende, bør Adgang nægtes.

De besøgende skrive deres Navne i en Protokol, hvori

tillige den forevisende Embedsmand skriver sit Navn, og en
Meddelelse om, hvem der i Aarets Løb har besøgt Anstalten,
gives i Aarsrapporten.
3) at tilkendegive Anstaltens Inspektør og Præst, at
der ordentligvis ikke maa gives gejstlige udenfor Folke¬

kirken Adgang til at øve Sjælesorg overfor Fanger af
Folkekirken. Skulde undtagelsesvis særlige Omstændigheder,

f. Eks. en Fanges indstændige Ønske, tale for at fravige

denne Regel, maa Sagen af Inspektøren foranlediges fore¬
lagt Overinspektionen, ledsaget af Præstens Erklæring, jfr.
Justitsministeriets Skrivelse 27. April 1855*

I øvrigt er det en Selvfølge, at Fængselspræsten vil
have at raadføre sig med sine gejstlige foresatte om et¬

*) Heri udtales det bl. a., at det ikke kan tillades nogen
Fange, saa længe han er i Straffeanstalten, at træde

over til en anden Kirke end den, hvortil han ved sin
Indtrædelse henhørte.

B. ang. Jurisdiktionsforandringer.

843 1893.

hvert i hans gejstlige Virksomhed indtræffende tvivlsomt 10. Jan.
Tilfælde.

Bekendtgørelse om Jværksættelsen af de i Lov 11. Jan.

om Jurisdiktionsforandringer i Ribe Amt af 11te Nr. 3.

Marts 1892 foreskrevne Jurisdiktionsforandringer.
(Justitsministeriet).
I Henhold til Lov om Jurisdiktionsforandringer i
Ribe Amt af 11te Marts 1892 fastsættes herved, at de i

bemeldte Lov omhandlede Jurisdiktionssorandringer træde i
Kraft den 1. April d. A., dog saaledes, at de civile eller

kriminelle Retshandlinger, som inden det nævnte Tidspunkt

ere paabegyndte, ogsaa ville være at bringe til Ende
ved henholdsvis Skads Herreds og Øster og Vester Herre¬
ders Retter.

Medens Varde Købstads og Øster og Vester Herreders
Jurisdiktioners ordinære Ting vedblivende paa de sæd¬
vanlige Dage — henholdsvis Mandag og Onsdag — af¬

holdes i Varde, hvor ogsaa Forligskommissionen sor Ribe
Amts 5te Forligskreds fremdeles vil være at holde, er det

ved et ad mandatum udfærdiget allerhøjeste Reskript af
Dags Dato til Amtmanden over Ribe Amt fastsat, at

Skads Herreds ordinære Ting fra fornævnte Tidspunkt at

regne vil være at afholde paa det i Esbjerg opførte Ting¬

hus paa samme Dag som hidtil — Tirsdag — samt at
Forligskommissionen for Amtets 4. Forligskreds fra samme
Tidspunkt at regne vil være at afholde sammesteds.

Bekendtgørelse om Forandring i Reglement af 11. Jan.
10. December 1883 om Ordens Overholdelse m. m. Nr. 4.

paa Kjøbenhavns Inderred og i Kjøbenhavns Havn.
(Indenrigsministeriet).
Indm. Saml. pag. 545.
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844 Skr. ang. alderdomsunderstøttedes Begravelse.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. (til Stifts¬

11. Jan.

øvrigheden over Aarhus Stift) ang., om Persouer,

der have nydt Alderdomsunderstøttelse, skulle begraves
i den for dem, der begraves for Fattigvæsenets
Regning, bestemte „Frijord“
at Indenrigsministeriet har udtalt, at

de samme Regler, der gælde for Begravelse af egentlige

fattige, ogsaa komme til Anvendelse ved Begravelser, der
foregaa for Kommunens Regning i Henhold til Be¬

stemmelsen i § 5 i Lov Nr. 69 af 9. April 1891, og at
der for de alderdomsunderstøttedes Vedkommende saaledes

ikke kan forlanges Betaling af Kommunen for Begravelses¬
plads. Indenrigsministeriet har derhos tilføjet, at den
citerede Lov ikke indeholder noget, der er til Hinder for, at

Begravelsespladsen anvises i den almindelige Frijordsafdeling.

Indenrigsmin. Skr. (til Overpræsidenten i Kjø¬

11. Jan.

benhavn) ang. en Forandring i og Tillæg til Ved¬
tægt for Styrelsen af Staden Kjøbenhavns kommn¬
nale Anliggender af 30. Marts 1857 (Oprettelsen

af en Fuldmægtigplads ved Gasværkernes Bogholder¬
og Meterkontor).
12. Jan.

Justitsmin. Cirk. (til samtlige Retsbetjente

uden for Kjøbenhavn) ang., hvad der skal iagttages
ved Aflevering til Tvangsarbejdsanstalterne af Personer,
der ere ansete med Straf for Løsgængeri eller Betleri.
Efter at det af Indenrigsministeriet i Skrivelse af 22.
August f. A. (Min. Tid. A Nr. 269)*) er udtalt, at Be¬
stemmelserne i Loven om det offentlige Fattigvæsen af 9.
April 1891 § 56, 2. Stykke, bør anvendes saaledes, at en

*) Se ovenfor pag. 729.

Skr. ang. Snckastningsarbejde.
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Person, der er straffet for Betleri og Løsgængeri, og for 12. Jan.
hvis Vedkommende hverken fast Opholdssted eller For¬
sørgelseskommune er bekendt, bliver at aflevere til Straf¬

udstaaelsesstedets Fattigvæsen, samt at Indenrigsministeriet
maa holde for, at de i den nævnte Lovbestemmelse om¬

handlede Hjemsendelser bør foretages af Politiet paa Straf¬

udstaaelsesstedet, skulde man tjenstligst anmode Hr. (Tit.)

om behagelig fremtidig at ville iagttage samtidig med Af¬
levering til Tvangsarbejdsanstalten af Personer, der ere

ansete med Straf af Tvangsarbejde for Betleri eller Løs¬
gængeri, at meddele Politiet paa det Sted, hvor Anstalten

er beliggende, Underretning om, hvad der under Sagen
imod den paagældende maatte være oplyst om hans faste

Opholdssted eller Forsørgelseskommune.

Indenrigsmin. Skr. (til Amtmanden over Thi¬ 12. Jan¬

sted Amt) ang. Snekastningsarbejde af Parceller
med under 2 Skpr. Hartkorn i Henhold til Snekast¬
ningslovens § 8, 2. Stk.
Ved at meddele, at der til Thisted Amt er indkommet

Besværing fra Brugere af Parceller paa mindre end 2

Skpr. Hartkorn over at være blevne ansatte til Snekastning
i den Kommune, hvori Parcellerne ere beliggende, men
hvor Brugerne ikke have Bopæl, har Hr. Amtmanden i

Skrivelse af 20. f. M. udbedt sig Ministeriets Afgørelse af

denne Sag.

Saaledes foranlediget skulde man tjenstlig tilbagemelde,

at Ministeriet maa holde for, at Snekastningslovens § 8,

2. Stykke, der omhandler den Brugere af Steder paa
under 2 Skpr. Hartkorn paahvilende Snekastningsbyrde
kun angaar bebyggede Ejendomme, og at ubebyggede Par¬

celler under 2 Skpr. Hartkorn, der bruges af Personer med

Bopæl udenfor Kommunen, ikke kunne medtages ved An¬

sættelse til Snekastning, jfr. Rigsdagstidende 1889—90,
Landstingets Forhandlinger Sp. 754.

846B. ang. Akademiet for de skønne Kunster.

1893.

Bekendtgørelse om Forandring i de ved aller¬

13. Jan.

højeste Resolution af 18. Januar 1887 stadfæstede

Nr. 8.

Bestemmelser om den indre Ordning af det kongelige
Akademi for de skønne Kunster og de aarlige Ud¬
stillinger ved samme. (Ministeriet for Kirke= og
Undervisningsvæsenet.)
Efter Ministeriets derom nedlagte allerunderdanigste

Forestilling har det under 10de d. M. allernaadigst behaget
Hans Majestæt Kongen at bifalde, at de ved allerhøjeste

Resolution af 18. Januar 1887 stadfæstede Bestemmelser

angaaende den indre Ordning af det kongelige Akademi for

de skønne Kunster og de aarlige Udstillinger ved samme

forandres saaledes, at § 32 i Slutningen affattes saaledes¬
„samt fire Medlemmer, valgte hvert Aar paa ny ved skrift¬
lig Afstemning sektionsvis med de fleste af de afgivne

Stemmer (2 Malere, 1 Billedhugger, 1 Arkitekt). Vælger
er enhver Kunstner, der har udstillet en Gang i de sidste 3

Aar paa Foraarsudstillingen ved Akademiet, og tillige de
Arkitekter, der ved det sidste Valg til Akademiraadet vare
Medlemmer af Kunstnersamfundet, dog i alle Tilfælde med

Undtagelse af Akademiraadets Medlemmer. Valgbar er

enhver Kunstner, der har udstillet paa den aarlige Foraars¬
udstilling ved Akademiet“

13. Jan.

Generaldirektor. for Skattev. Skr. (til N. N.

Amt) ang. Gebyr for Tinglæsning af tvende Paa¬
tegninger paa en Panteobligation.
I Anledning af en Forespørgsel fra en By= og Her¬
redsfoged om, hvorledes Gebyret vil være at beregne ved

Tinglæsningen af tvende Paategninger paa en af tvende

Samejere til en Kreditforening udstedt Panteobligation, af
hvilke Paategninger den ene indeholder en Erkendelse fra en

af Debitorerne, der nu er Eneejer af den pantsatte Ejendom,

Skr. ang. Unddragelse af Domsforkyndelse. 847
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om, at han fremtidig er Enedebitor for hele Gælden, og den 13. Jan.
anden Kreditforeningens Samtykke til, at den anden De¬

bitors personlige Gældsforpligtelse bortfalder, har General¬

direktoratet tilskrevet Amtmanden over N. N. Amt, at
der for Tinglæsningen af de ommeldte Paategninger vil

være at beregne 2 Gange Gebyr efter Sportelregle¬
mentets § 71.

Justitsmin. Skr. (til Amtmanden over Maribo 13. Jan.

Amt) ang. Forkyndelse af en Dom i Tilfælde af,
at domfældte forsætlig unddrager sig Forkyndelsen.
I det med Hr. Kammerherrens behagelige Skrivelse af
14. f. M. hertil tilbagesendte Andragende har Underrets¬

sagfører N. N. af N. N. Købstad besværet sig over, at
Herredsfogden i N. N. Herred har vægret sig ved at gøre

Eksekution hos Fotograf N. N. efter en under 29. Sep¬
tember f. A. inden bemeldte Herreds Ret afsagt Dom i en
imellem bemeldte Fotograf og den danske Landmandsbank,

Hypotek= og Vekselbanks Kontor i N. N. Købstad værende

Sag betræffende Betaling af 214 Kr. m. m., idet Herreds¬
fogden har begrundet denne Vægring ved, at Dommen
ikkun har været forkyndt for en af domfældtes Naboer

uden at der foreligger Oplysning om, at denne har givet
domsældte Underretning om Forkyndelsen.

Foranlediget heraf skal man tjenstligst anmode Dem

om behageligen at ville foranledige den paagældende henvist
til i Overensstemmelse med den af Herredsfogden i saa
Henseende givne Anvisning at søge Dommen forkyndt for

domfældte personlig paa Antræffelsesstedet, idet man dog
efter den ved Sagen givne Foranledning beder Herreds¬
fogden tilkendegivet, at Ministeriet maa anse den paa¬

gældende for berettiget til i fornødent Fald at paakalde

Politiets Assistance til, hvor forsætlig Unddragelse fra at
høre Stævning eller Dom forkyndt maa antages at fore¬

ligge, at skaffe Adgang til domfældtes Bolig.

1893.

848

13. Jan.

Skr. ang. private Skoler.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. (til Skole¬

direktionen for Slagelse Herred) ang., at der

ikke udenfor Kjøbenhavn kræves særlige Kvalifika¬
tioner for at kunne bestyre private Skoler.
I et direkte hertil indkommet Andragende har Sogne¬
præst N. N. i N. N. Købstad som Formand for Købstadens

Skolekommission andraget, at der i Byen i de senere Aar
er bleven oprettet flere Privatskoler af dertil ofte lidet

kvalificerede Personer, hvorfor han har forespurgt, om det

ikke kan forlanges, at Bestyrerne af slige Skoler skulle have
underkastet sig en Prøve og erhverve Skolebestyrelsens Til¬
ladelse til Oprettelse af Skolen.

I den Anledning skal Ministeriet tjenstligst bede bragt

til Andragerens Kundskab, at der uden for Kjøbenhavn,
hvor der gælder særlige Regler, ikke kan fordres særlige
Kvalifikationer af Personer, der ønske at oprette private

Skoler, jfr. Lov af 30. September 1864.
Man maa derfor have Skolekommissionen henvist

til, hvis Undervisningen i en privat Skole ved Eksamen
viser sig ikke at være forsvarlig, at forlange Børnene

indskrevne i den offentlige Skole efter Lov af 2. Maj
1855 § 1.

21. Jan.

Generaldirektor. for Skattev. Skr. (til N. N.

Amt) ang. Beregningen af Skifteafgifter i Døds¬
boer.

I Anledning af, at N. N. Amt havde udbedt sig en
Udtalelse fra Generaldirektoratet med Hensyn til følgende

Spørgsmaal vedrørende Beregningen af Skifteafgifter i
Dødsboer, nemlig:
1)om det ikke maa antages at følge af Bestemmelsen

i Lov om Skifteafgifter af 30. November 1874 § 3a, at

Skr. ang. Lægeundersøgelse af alderdomsunderstøttede. 849
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der kun kan fordres 1 pCt. i Skifteafgift af Massen i21.

Jan.

et Bo, hvor en Enke skifter med sin afdøde Mands

Arvinger, selv om Enken ikke vedgaar Arv og Gæld, og
Boet derfor maa behandles efter Reglerne i Skiftelovens

3. Kapitel, og
2) om ikke Beløb, der i Henhold til en testamentarisk

Disposition under Behandlingen af et Dødsbo udbetales

til en Rentenyder som Renter fra Dødsdagen, ved Op¬
gørelsen i Boet kunne opføres som Udgifter under dettes

Behandling, saaledes at de ikke medregnes til den beholdne
Formue ved Beregningen af Skifteafgiften i Boet,

har Generaldirektoratet udtalt, at begge de anførte
Spørgsmaal maa besvares bekræftende.

Indenrigsmin. Skr. (til Amtmanden over 21. Jan.
Svendborg Amt) ang. den Distriktslægen tilkom¬
mende Betaling for Undersøgelse og Behandling af
alderdømsunderstøttede Personer.
I det med Amtets Skrivelse af 26. Oktober f. A.

modtagne Andragende har Svendborg Byraad forespurgt:
1)hvorvidt der tilkommer Distriktslægen Betaling

for Undersøgelser, der af ham ere foretagne efter Anmod¬

ning af Byraadet for at konstatere Helbredstilstanden hos
Personer der ansøge om Alderdomsunderstøttelse paa

Grund af Svagelighed og manglende Arbejdsevne,
2)hvorvidt der tilkommer Distriktslægen Betaling

for Lægehjælp, der er tilstaaet alderdomsunderstøttede Per¬
soner,

3) hvorvidt der tilkommer Distriktslægen Betaling

for Lægehjælp, ydet til en Person, der havde indgivet Be¬

gæring om Alderdomsunderstøttelse, derunder øjeblikkelig
Lægehjælp, og hvem der ogsaa senere af Byraadet blev til¬

staaet en midlertidig Alderdomsunderstøttelse i Penge samt

1893.

21. Jan.
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Cirk. ang. Kvægmarkeder.

fri Lægehjælp, men hvis Andragende paa den Tid, da

Lægehjælpen blev ydet, endnu ikke var behandlet af By¬
raadet, samt

4) for saa vidt de fornævnte Spørgsmaal besvares
bekræftende, om den Distriktslægen ydede Betaling kan op¬

føres i Regnskabet over Kommunens Udgifter til Alder¬
domsunderstøttelse.

Foranlediget heraf skulde man efter stedfunden Brev¬

veksling med Justitsministeriet til behagelig Efterretning og

videre fornøden Bekendtgørelse tjenstligst melde:
ad 1) at der i det omhandlede Tilfælde tilkommer
Distriktslægen Honorar i Henhold til Plakat af 4. Oktober
1825 Nr. 4,

ad 2) at man maa anse det for utvivlsomt, at Di¬

striktslægerne ere pligtige at behandle Personer, hvem Al¬
derdomsunderstøttelse er tilstaaet i Henhold til Lov Nr. 69 af
9de April 1891, paa samme Vilkaar, som gælde for Be¬

handling af Fattiglemmer,
ad 3) at Spørgsmaalet i Henhold til bemeldte Lovs
§ 4 in fine maa besvares paa samme Maade som under
Nr. 2 anført, samt

ad 4) at Ministeriet maa holde for, at den Betaling,
der ydes Distriktslægen for Foretagelsen af de under Nr. 1

omhandlede Undersøgelser, ikke kan gøres til Genstand for

Refusion fra andre Kommuner og ikke heller kan optages

i det Regnskab over Kommunens Udgifter til Alder¬

domsunderstøttelse, hvorefter der ydes Tilskud fra Stats¬
kassen.

23. Jan.

Indenrigsmin. Cirk. (til samtlige Amtmænd) ang.
Bemyndigelse for Amtmændene til at tillade Af¬

holdelsen af Markeder for Kvæg, Faar, Geder og
Svin.
Da Indenrigsministeriet for at modvirke Udbredelsen

Skr. ang. Fattigforstandere m. m.
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af Mund= og Klovesygen her i Landet maatte anse det for23. Jan.

nødvendigt midlertidig at forbyde Afholdelsen af Kreatur¬

markeder, anmodede man ved Cirkulære af 19de November
f. A. d’Hrr. Amtmænd om, hver for sit Amts Vedkom¬

mende, at træffe fornøden Foranstaltning til, at Afholdelse
af Markeder i Amtet indtil videre bortsaldt, for saa vidt

angik Handel med Kvæg, Faar, Geder og Svin.
Medens Ministeriet maa nære Betænkelighed ved alle¬
rede nu fuldstændig at hæve det ovennævnte Forbud, har

man dog under Hensyn til, at Sygdommens Udbredelse

hidtil har været begrænset til enkelte Amter, ment at kunne
tillade Afholdelsen af saadanne autoriserede Markeder for

Kvæg, Faar, Geder og Svin, der maa antages at faa deres

Tilførsel af Kreaturer fra Egne, hvor Mund= og Klovesyge
ikke har vist sig i de sidste 4 Uger, og man skal derfor her¬
ved bemyndige d’Hrr. Amtmænd til i saadanne Tilfælde at

meddele Tilladelse til Afholdelsen af deslige Markeder.

Indenrigsmin. Skr. (til Amtmanden over Svend¬ 1. Febr.

borg Amt) ang., hvorvidt Købstadkommunallovens

§ 13, 2. Stk., er bortfaldet ved Fattiglovens § 29,
I. Stk.

Under Henvisning til Bestemmelsen i Fattigloven af
9. April 1891, § 29, 1. Stk., hvorefter Fattigbestyrelsen til
Hjælp ved Tilsynet med de fattige kan udnævne nogle dertil

skikkede og villige Mænd og Kvinder, har Borgmesteren i
N. N. Købstad i det med Amtets Skrivelse af 18de f. M.
modtagne Andragende forespurgt, om Bestemmelsen i Køb¬

stadkommunalloven af 26. Maj 1868 § 13, 2. Stykke, om,
at det i Købstadkommunens Vedtægt kan bestemmes, at det

særlige Tilsyn med de fattige og Fattigvæsenets Stiftelser

overdrages ulønnede Mænd uden for Byraadets Midte som
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Skr. ang. Firmaanmeldelse.

Fattigforstandere, kan anses for bortfalden ved den oven¬

1. Febr.

nævnte Bestemmelse i Fattigloven.

I denne Anledning skulde man næst at bemærke, at
Ministeriet med Amtet er enigt i, at den i Lov 26. Maj
1868 § 13 ommeldte Bestilling som Fattigforstander er et
Ombud, hvis Overtagelse kan fremtvinges (jfr. Indenrigs¬
ministeriets Skrivelse Nr. 183 af 10. Maj 1871), til be¬

hagelig Efterretning og videre fornøden Bekendtgørelse
tjenstligst melde, at Ministeriet maa holde for, at det rejste
Spørgsmaal maa besvares benægtende.

6. Febr.

Justitsmin. Skr. (til Kjøbenhavns Magistrat)

ang. Modtagelsen af en Firmaanmeldelse.
I Anledning af det med Magistratens behagelige Skri¬

velse af 5. f M. hertil tilbagesendte Andragende, hvori
Boghandler N. N. og dennes Søn besvære sig over, at

man har nægtet at modtage Anmeldelse, ifølge hvilken An¬

dragerne drive Handel under Firma „N. N. og Søn“
med førstnævnte som ansvarlig Indehaver og sidstnævnte som
Kommanditist, til Handelsregistret, skal man tjenstligst med¬

dele, at Justitsministeriet ikke skønner, at det valgte Firma¬

navn er stridende imod Firmalovens Forskrifter, og at An¬
meldelsen derfor ikke vil kunne afvises.

8. Febr.

Fundats for Koug Christian den Niendes og
Dronning Louises Guldbryllupslegat til Bedste for

trængende danske Kvinder. (Justitsministeriet.)
Vi Christian den Niende o. s. v. G. v.: Efter

at der i Anledning af Vort og Vor højtelskede kære Ge¬
malinde Hendes Majestæt Dronning Louises Guldbryllup
den 26. Maj 1892 fra en talrig Kreds af danske Kvinder

og Mænd var bleven indsamlet en Kapital, som i For¬

Fundats for det kgl. Guldbryllupslegat. 853
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bindelse med en Adresse overraktes Os paa Guldbryllups¬ 8.
dagen med det Ønske, at der heraf maatte oprettes et Legat,

som skulde bære Vort og Hendes Majestæt Dronningens

Navn, have Vi allernaadigst bestemt, at Legatkapitalen skal
anvendes til Bedste for trængende danske Kvinder, og ville

Vi med Hensyn hertil allernaadigst have fastsat følgende fun¬
datsmæssige Bestemmelser:
1.

Legatet bærer i Overensstemmelse med Givernes

Ønske Navnet: „Kong Christian den Niendes og Dronning

Louises Guldbryllupslegat til Bedste for trængende danske
Kvinder“

2. Legatets Kapital, oprindelig stor 200,000 — skriver
to Hundrede Tusinde—

Kroner, bestyres og forvaltes af

Overformynderiet.

3. Legatet uddelesi Portioner paa 200 og 100 Kr.,
—
Halvdelen paa 200 og Halvdelen paa 100 Kr.

til

Enker efter eller ugifte Døtre af afdøde danske Borgere.
4. Foruden den almindelige Betingelse for Opnaaelse

af Legatet: Trang og Værdighed, fordres, for saa vidt ved¬

kommende er „ugift Datter“ tillige, at hun har fyldt det

45. Aar. Der vil derhos være at tage fortrinligt Hensyn

til saadanne Ansøgerinder, hvis Mænd eller Fædre i særlig
Grad have gjort sig fortjente ved deres Virksomhed i det
offentliges — Statens eller Kommunens — Tjeneste eller i
øvrigt i det almenes Interesse.
5.Legatet

nydes ordentligvis for Livstid, dog bort¬

falder det, naar vedkommende indtræder i Ægteskab eller

forlader Riget for at tage stadigt Ophold i Udlandet, eller

naar der indtræder en væsentlig Forbedring i hendes Kaar
hvorunder efter Omstændighederne for Enkers Vedkom¬

mende ogsaa vil kunne henregnes, at det yngste Barn har
opnaaet 18 Aars Alderen.

Legatet fortabes ved slet Vandel.

Febr.

854 Cirk. ang. Bygningsafgiftsforholds Ordning for private.
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6. Bi forbeholde Os og Hendes Majestæt Dronning

8. Febr.

Louise Bortgivelse af Legatet for Livstid. — Senere bort¬

gives Legatet af den til enhver Tid regerende Konge.
7. Legatet bortgives første Gang den 26. Maj 1893,
senere saa ofte Vakance indtræder, eller naar der ved Oplæg
af overskydende Renter, ved Gaver eller testamentariske Dis¬

positioner er indvundet en saadan Forøgelse af Kapitalen,

at tvende ny Legatportioner, 1 paa 200 og 1 paa 100
Kr., kunne oprettes.

8. Legatportionerne udbetales i de sædvanlige Terminer,

Halvdelen i hver Termin, mod Legatnydernes egenhændige

Kvittering, og kunne ikke være Genstand for Arrest, Beslag
eller Eksekution.

13. Febr.

Generaldirektor. f. Skattev. Cirk. (til samtlige

Amtstuer og Kolding Oppebørselsstue) ang. Amt¬

stnefuldmægtiges Beskæftigelse med Ordning af Byg¬
ningsafgiftsforhold for private.
Man har bragt i Erfaring, at ved enkelte Amtstuer
Fuldmægtigen dels personlig, dels skriftlig henvender sig til

Distriktets Beboere med Opfordring stil at lade ham ordne

deres Bygningsafgiftsforhold og foranledige tilbagebetalt,
hvad de, til hvem han henvender sig, formene at have be¬
—

talt for meget, mod selv at beholde en betydelig Del

endog indtil Halvdelen — af det tilbagebetalte Beløb. Da

et saadant Forhold er aldeles uforeneligt med vedkommendes
Stilling som ansat hos den Embedsmand, af hvem Skat¬

terne beregnes og opkræves, og kun bliver muligt ved Mis¬

brug af det Kendskab til de enkelte Skatteyderes Forhold,

som han alene ved Hjælp af sin Stilliug kan erhverve,
forbydes det herved, at enten Fuldmægtigen eller nogen
anden ved en Amtstue ansat Person fremtidig maa give sig

af dermed, og paalægges det d’Hrr. Amtsforvaltere strængt

B. ang. Afholdelsen af Styrmandseksamen m. m. 855
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at vaage over, at dette Forbud nøje overholdes, og, saafremt 13. Febr.
nogen Overtrædelse finder Sted, da at indberette det hertil.

Vekendtgørelse ang. Bestemmelser om Afholdelsen15.

Febr.

af Styrmandseksamen samt Fiske= og Sætteskipper= Nr. 39.
prøverne. (Marineministeriet).
I Henhold til Lov af 30. Marts f. A. om Styr¬
mandseksamen m. m. har Ministeriet fastsat følgende
Bestemmelser
o m

Afholdelsen af Styrmandseksamen m. m.

1. Eksamen afholdes i hver af de tre aarlige Ter¬

miner, først paa Sjælland, dernæst paa Bornholm, i Jyl¬
land, paa den fynske Øgruppe og til sidst paa den lolland¬
falsterske Øgruppe. Afvigelser fra denne Orden kunne

tillades, naar Omstændighederne maatte gøre det ønskeligt.
2. De Skoler eller Lærere, som agte at indstille Elever

til Eksamen, have herom at indgive Anmeldelse til Navi¬
gationsdirektøren med Opgivelse af det Antal Elever, de

indstille til hver af Eksamens tvende Afdelinger, og for 2.

Afdelings Vedkommende tillige, i hvilke Fag Eleverne ind¬
stilles til Eksamination. Disse Anmeldelser skulle, naar

Eksamen ønskes afholdt paa Sjælland, indgives inden den
20. Februar, Inni eller Oktober, ønskes den afholdt paa

Bornholm. inden den 1. Marts, Juli eller November, i

Jylland, inden den 10., paa den fynske Øgruppe, inden den
20. i de sidstnævnte Maaneder, og paa den lolland=falsterske
Øgruppe, inden den 10. April, August eller December.

Naar der til en Etsamination ikke er indstillet det for
Eksamens Afholdelse ved Lovens § 8, 2. Stykke. krævede

Antal Elever, indberetter Navigationsdirektøren dette til Mi¬

nisteriet og gør Indstilling, naar han paa Grund af fore¬
liggende Forhold anser det for ønskeligt, at Eksamen des¬
uagtet afholdes.
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Naar Tiden for Eksamen er fastsat, underretter Navi¬
gationsdirektøren vedkommende Skole og Lærere derom.
3. Eksaminanderne møde paa den fastsatte Dag og

Tid i Eksamenslokalet medbringende de nødvendige Tegne¬
redskaber, Maalestokke, Skrivematerialier og nautiske Ta¬
beller.

Enhver af dem forelægger Eksamenskommissionen en

egenhændig skreven Begæring, stilet til Navigationsdirek¬
tøren, om at stedes til Eksamen samt Modenhedsbevis fra
den Skole eller Lærer, der har forberedt ham.

Begæringen maa indeholde Oplysning om Eksaminan¬
dens fulde Navn, Fødested, Fødsels=Dag og=Aar, hans Beteg¬

nelse i Udskrivningsvæsenets Ruller, samt om han tidligere
har underkastet sig Styrmandseksamen, i hvilket Tilfælde
det anføres, naar og ved hvilken Skole dette har fundet
Sted.

Begæringen om at stedes til Eksamens 1ste Afdeling

skal tillige være ledsaget af fyldestgørende Bevis for, at den
paagældende opfylder de lovbefalede Krav.z om Søfart Jifr.
Lovens § 4).

Det vil med Hensyn til disse Krav være at iagttage,

at Fart som Maskinist og i enhver anden Stilling, som er
Skibets Navigering eller Manøvrering uvedkommende, ;ikke

kan henregnes til Sømandstjeneste. i Desuden kræves det, at

Sømandstjenestens Ydelse, om forlanges, skalJkunne bevis¬

liggøres ved Søfartsbøger, Folkelister eller andre lignende
Dokumenter.

Begæringen om at stedes til Eksamens anden Afdeling
eller nogen Del af samme skal være ledsaget af Bevis for,

at den paagældende har bestaaet Etsamens 1. Afdeling.
4. Opgaverne til den skriftlige Eksamen vedtages af
Eksamenskommissionen; de ere fælles for alle Eksaminander,

der ere til Eksamen i samme Afdeling paa den samme Dag.

Flere Opgaver kunne være samlede paa samme Papir.
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Paa Opgavesedlen, som underskrives af Eksamenskommis¬ 15.
sionens Medlemmer, anføres, hvor mange Opgaver den

indeholder, og hvor lang Tid der er indrømmet til Be¬
svarelsen.

Et af Kommissionens Medlemmer har Tilsyn under

den skriftlige Eksamen og er anfvarlig for, at intet util¬
børligt finder Sted under denne. Eksaminander, som

maatte finde noget utydeligt i de givne Opgaver, kunne
henvende sig til ham om Oplysning.

Besvarelserne af de skriftlige Opgaver skulle afgives paa

Papir og være ordentligt og tydeligt iskrevne. De skulle
indeholde den givne Opgave og underskrives forinden

Afleveringen af Eksaminanden. Alle Mellemregninger ind¬
føres og alt det til Opgavens Løsning benyttede Papir
afleveres.

Den skriftlige Eksamen i Navigation varer i to Dage.

5. Spørgsmaalene ved den mundtlige Eksamen ved¬
tages af Eksamenskommissionen og nedskrives paa Sedler
to flere end Eksaminandernes Antal. Hver Eksaminand

trækker efter Tur sit Spørgsmaal.
Den mundtlige Eksamination kan ikke finde Sted sam¬

tidig med, at Eksaminanderne ere beskæftigede med skriftlige
Opgaver.

Eksamenskommissionen bestemmer, naar Overhøringen
i de enkelte Spørgsmaal kan afsluttes, og er berettiget til

at fordre Overhøringen fyldestgørende udført.
6. Dersom en Eksaminand overbevises om at søge

eller give Hjælp, bliver han straks at afvise og betragte,
som om han ikke har bestaaet Eksamen.

Dersom en Eksaminand forlader Eksamen under Fore¬

givende af Sygdom, og. han senere ved Lægeattest godtgør

Berettigelsen af lsit Forfald, kan han, saaz snart Lejlighed
gives dertil i samme Eksamenstermin, fortsætte Eksamen

saaledes, at de alt aflagte Prøver blive gældende. Kan han

Febr.
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858 B. ang. Afholdelsen af Styrmandsetsamen m. m.

derimod ikke hevise at have haft gyldig Grund til sit For¬
fald, betragtes han, som om han ikke har bestaaet Etsamen.

7. Til Styrmandseksamen gives følgende Antal
Karakterer:

a. Til 1. Afdeling: 21 Karakterer, nemlig: :
i Dansk: 3 Karakterer, 1 for Stilen, 1 for Retskrivning og
1 for mundtlig Eksamination,

i Aritmetik, Plangeometri, Trigonometri og Rumgeometri:
2 Karakterer for 2 mundtlige Spørgsmaal,

i Navigation: 9 Karakterer for 6 iskriftlige Opgaver og 2
mundtlige Spørgsmaal samt 1 for Brugen af nautiske
Instrumenter,

i internationale Regler: 1 Karakter for 1 mundtligt

Spørgsmaal,
i Vejledning i de simpleste Regler for Sygeplejen: 1 Ka¬
rakter for 1 mundtligt Spørgsmaal,

i Vejrlære: 1 Karakter for 1 mundtligt Spørgsmaal,
i Søret: 1 Karakter for 1 mundtlig Spørgsmaal,

i Maskinlære: 2 Karakterer for 2 mundtlige Spørgsmaal.
Desuden gives 1 Karakter for Orden med de skriftlige

Opgaver.

b. Til 2. Afdeling: 16 Karakterer, nemlig:
i Navigation. 7 Karakterer for 4 skriftlige Opgaver og 2

mundtlige Spørgsmaal samt 1for Brugen af nautiske
Instrumenter,

i Geografi og Vejrlære: 3 Karakterer for 3 mundtlige
Spørgsmaal,

i Engelsk: 3 Karakterer, 1 for Stilen, 1 for Oplæsning og
Oversættelse fra Engelsk til Dansk og 1 for Form¬
læren,

i Søret og Handelsvidenskab: 3 Karakterer for 3 mundtlige
Spørgsmaal.
8. Udfaldet af Eksamen bedømmes saaledes:
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For hver Besvarelse giver Eksamenskommissionen en 15. Febr.
af følgende Karakterer, der have de vedføjede Talværdier:
—
ug.

7.

ug.— — 6.

g. — 3. mdl. — —1.

g.— — 2. mdl.— — —3.

mg.— H. tg. — I. slet — —5.

mg.— — 4.

tg.— — 0.

Dersom Eksamenskommissionens Medlemmer ikke blive

enige om Karakteren for en Besvarelse, faar denne den af
de ovenstaaende Karakterer, hvis Talværdi er nærmest ved
Middeltallet af Talværdierne af de forskellige Dommeres

Karakterer. Ligger dette Middeltal midt imellem to Vær¬
dier af de ovenstaaende Karakterer, gives den Karakter, hvis

Værdi er nærmest højere.
Til at bestaa kræves:
2.

For hvert Fag, i hvilket der kun gives een Karakter

mindst Værdien 1 for denne. Dette Krav gælder
dog ikke for Orden med skriftlige Opgaver.
b.

For hvert Fag, i hvilket der gives flere Karakterer,

en samlet Værdi af mindst 2 Gange Karakterernes
Antal.

De i Lovens § 2 under 8, 9 og 10 nævnte Krav

anses i denne Forbindelse, som om de vare 1 Fag.
C.

En Hovedsum til 1. Afdeling af mindst 3 Gange
Karakterernes Antal.

9. For bestaaet Eksamen erholder Eksaminanden et
Bevis, overensstemmende med nedenstaaende Skemata.*

10. I en for hver af Eksamens tvende Afdelinger

dertil indrettet Protokol, som opbevares af Navigations¬
direktøren, indføres for hver Eksaminand hans Navn, Føde¬
sted, Fødsels=Dag og =Aar, hans Betegnelse i Udskrivnings¬

væsenets Ruller, Eksaminationsstedet, den Skole eller Lærer,

*) Udelades her.
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som har indstillet ham, og de ved Eksamen givne Hoved¬
karakterer.

Disse Protokoller underskrives efter hver Eksamen af

Eksamenskommissionens Medlemmer, og Genparter af dem
indsendes efter hver Termin til Ministeriet.

11. Foranstaaende Bestemmelser træde i Kraft den 1.

Maj 1893, fra hvilken Tid Ministeriets Bekendtgørelse af
14. Maj 1881 angaaende Styrmandseksamens Afholdelse
træder ud af Kraft.

Bestemmelser
om

Afholdelsen af Fiske= og Sætteskipperprøverne.

1. Fiske= og Sætteskipperprøverne afholdes ved de god¬
kendte Navigationsskoler i hver af de 3 aarlige Terminer

samtidig med Styrmandseksamen, i Reglen først paa Sjæl¬
land, dernæst paa Bornholm, i Jylland, paa den fynske

Øgruppe og til sidst paa den lolland=falsterske Øgruppe.
I Reglen bortfalde Prøverne ved en Navigationsskole,

naar der ved denne ikke afholdes Styrmandseksamen, med¬
mindre der til Prøverne er anmeldt mindst 8 Elever.

Anser Navigationsdirektøren det paa Grund af fore¬

liggende Forhold for ønskeligt, at Prøven afholdes andet
Steds eller til anden Tid, eller at der afviges fra den i

forrige Stykke givne Bestemmelse, gør han derom Indstilling
til Ministeriet.

Paa Færøerne afholdes Prøverne paa det Sted og til
den Tid, som Formanden for den af Marineministeriet be¬

skikkede Eksamenskommission nærmere fastsætter.

2. Anmeldelse om at stedes til Prøverne indsendes
til Navigationsdirektøren, for Færøernes Vedkommende til

Eksamenskommissionens Formand. Disse Anmeldelser skulle,

naar Prøven ønskes aflagt paa Sjælland, indgives inden
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den 20. Februar, Juni eller Oktober, ønskes den aflagt paa

Bornholm, inden den 1. Marts, Juli eller November,i

Jylland, inden den 10., paa den fynske Øgruppe inden den
20. i sidstnævnte Maaneder, paa den lolland=falsterske

Øgruppe inden den 10. April, August eller December, paa
Færøerne, naar Omstændighederne tillade det.

Tiden for Prøvernes Afholdelse bekendtgøres derefter
for de anmeldte Eksaminander.

3. Eksaminanderne møde paa den fastsatte Dag og

Tid i Eksamenslokalet og medbringe en skriftlig Begæring
til Navigationsdirektøren (Eksamenskommissionens For¬
mand) om at stedes til Prøven. Begæringen maa indeholde

Oplysning om Eksaminandens fulde Navn, Fødested, Fød¬

sels=Dag og =Aar, hans Betegnelse i Udskrivningsvæsenets
Ruller, samt om han tidligere har underkastet sig nogen af

Prøverne, i hvilket Tilfælde det anføres, naar og hvor dette

har fundet Sted. Eksaminander, som tidligere have bestaaet
Sætteskipperprøven, maa desuden fremlægge Beviset herfor.
4. Spørgsmaalene ved hver Prøve vedtages af Eks¬
amenskommissionen og nedskrives paa Sedler, to flere end
Eksaminandernes Antal. Hver Eksaminand trækker efter

Tur sit Spørgsmaal.

Overhøringen foretages af vedkommende Eksaminands
Lærer eller en anden Lærer i Navigation. Eksamenskom¬

missionen bestemmer, naar Overhøringen i de enkelte
Spørgsmaal kan afsluttes, og er berettiget til at fordre den
fyldestgørende udført.

5. Den, som ikke bestaar Prøven, eller som ønsker at

faa en bedre Karakter, kan stedes til Omeksamination efter
en Maaneds Forløb, saafremt der til den Tid afholdes
Prøve.

Dersom en Eksaminand forlader Prøven under Fore¬

givende af Sygdom, og han senere ved Lægeattest godtgør

Berettigelsen af sit Forfald, kan han, saa snart Lejlighed
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gives dertil, i samme Eksamenstermin fortsætte Prøven

saaledes, at de alt aflagte Prøver blive gældende. Kan han
derimod ikke bevise at have haft gyldig Grund til sit For¬

fald, betragtes han, som om han ikke har bestaaet Prøven.
6. Til Prøverne gives følgende Karakterer:
a. Sætteskipperprøven:

i Navigation: 2 Karakterer,
i internationale Regler: 1 Karakter.
b. Fiskeskipperprøven:

i Aritmetik og Geometri: 1 Karakter,

i Navigation: 4 Karakterer, 2 for Spørgsmaal i Kravene
til Sætteskipperprøven og 2 i de øvrige Krav, deraf 1

i Brugen af Reflektionsinstrumentet,
i internationale Regler: 1 Karakter.
7. Udfaldet af Prøven bedømmes saaledes:

For hver Besvarelse giver Eksamenskommissionen en

af følgende Karakterer, der have de vedføjede Talværdier:
ug. — 7.

g. — 3. mdl. — —1.

ug.— — 6.

g.— — 2. mdl.— — —3.

mg. —5 tg. — I.

slet — —5.

mg.: — 4.tg.— — 0.
Dersom Eksamenskommissionens Medlemmer ikke blive

enige om Karakteren for en Besvarelse, faar denne den af
ovenstaaende Karakterer, hvis Talværdi er nærmest Middel¬

tallet af de forskellige Dommeres Karakterer. Ligger dette
Middeltal midt imellem to Værdier af ovenstaaende Karak¬

terer, gives den Karakter, hvis Talværdi er nærmest højere.
Til at bestaa kræves:

a. For hvert Fag, i hvilket der kun gives een Karakter,
mindst Værdien 1 for denne.
b.

For hvert Fag, hvori der gives flere Karakterer, en

samlet Værdi af mindst 2 Gange Karakterernes Antal.
c. En Hovedsum af mindst 3 Gange Karakterernes Antal.
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8. For bestaaet Prøve modtager Eksaminanden et Be¬15. Febr.

vis overensstemmende med et af nedenstaaende Skemata.*)
9. I en for Prøverne dertil indrettet Protokol, som

opbevares af Navigationsdirektøren, indføres for hver Eks¬
aminand hans fulde Navn, Fødested, Fødsels=Dag og=Aar, hans
Betegnelse i Udskrivningsvæsenets Ruller, Eksaminationssted

og de ved Prøven givne Karakterer.
For Prøven paa Færøerne indrettes en særskilt Pro¬
tokol, som opbevares af Amtmanden; en Genpart af denne
Protokol afgives efter hver Eksamen af Eksamenskommis¬

sionens Formand til Navigationsdirektøren for at indføres

i Hovedprotokollen.
Protokollerne underskrives efter hver Prøve af Eks¬

amenskommissionens Medlemmer, og Navigationsdirektøren
indsender Genpart deraf hver Januar Maaned til Ministeriet.

Bekendtgørelse augaaende Bestemmelser om Af= 15. Febr.

holdelsen af Eksaminer for Maskinister. (Marine= Nr. 40.
ministeriet.
I Henhold til Lov af 30. Marts f. A. har Ministeriet
fastsat følgende

Bestemmelser
om

Afholdelsen af Maskinisteksamen.
1.Maskinisteksamen

afholdes indtil videre ved Sø¬

værnets Skole for Skibbygning og Maskinvæsen paa Or¬

logsværftet i Kjøbenhavn (3 Gange om Aaret, nemlig i
Maanederne Maj, August og December.
2. De, der agte at indstille sig til Eksamen, have

mindst 14 Dage, forinden denne begynder, derom at indgive

*) Udelades her.
Fjørtende Hæfte.

37
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en egenhændig skreven Begæring til Formanden for Eks¬
amenskommissionen, indeholdende Oplysning om den paa¬

gældendes fulde Navn, Fødested, Fødsels=Dag, Aar og

Adresse samt hans Betegnelse i Udskrivningsvæsenets Ruller,
ledsaget af Modenhedsbevis fra den Skole eller Lærer, der
har forberedt ham.

Begæringen om at stedes til den almindelige Maskinist¬

eksamen skal tillige være ledsaget af Bevis fra vedkommende

Fabrikant for, at den paagældende efter det fyldte 14de Aar
har arbejdet mindst 3 Aar i et Smede= eller Maskinværksted,
deraf mindst 1 Aar ved Dampmaskiners Forfærdigelse. For

saa vidt den paagældende tidligere har været indstillet til

nævnte Eksamen, skal dette angives i Begæringen.
Begæringen om at stedes til den udvidede Maskinist¬
eksamen skal være ledsaget af Eksamensbevis for, at den

paagældende har bestaaet den almindelige Maskinisteksamen.
For saa vidt den paagældende tidligere har været indstillet

til den udvidede Eksamen, skal dette anføres i Begæringen.
3. Eksamen afholdes af en af Marineministeren be¬

skikket Eksamenskommission, bestaaende af tre Medlemmer.
nemlig en Formand og to Meddommere.

Overhøringen foretages af Formanden eller andre
hertil beskikkede Eksaminatorer.

4. Eksaminanderne møde paa den i de offentlige Ti¬

dender bekendtgjorte Dag og Tid i Eksamenslokalet, med¬

bringende Tegneredskaber, Maalestok med engelsk Maal og

Logaritmetabeller.
5.Ved

den almindelige Maskinisteksamen gives 7

skriftlige Opgaver, nemlig: en dansk Stil, 2 Opgaver i
Matematik, 1 i Naturlære og 3 i Maskinlære. Der gives

8 mundtlige Spørgsmaal, nemlig: 1 i Dansk, 1 i Mate¬
matik, 1 i Naturlære, 4 i Maskinlære og 1 i Engelsk. Ende¬

lig gives en Maskindel til O maaling og Aftegning.
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Ved den udvidede Maskinisteksamen gives 7 skriftlige 15. Febr.
Opgaver, nemlig: 2 i Matematik, 1 i Naturlære, 3 i Ma¬

skinlære samt en engelsk Stil. Der gives 8 mundtlige
Spørgsmaal, nemlig: 2 i Matematik, 1 i Naturlære, 4 i

Maskinlære og 1 i Engelsk. Endelig gives en Maskindel
til Opmaaling, Aftegning eller Skitsering.

Hver skriftlig Opgave kan bestaa af to eller flere min¬
dre Opgaver i samme Fag.

Eksamenskommissionen vedtager Opgaverne. De skrift¬
lige Opgaver ere fælles for samtlige Eksaminander, der paa

samme Dag ere til Prøve, og paa hver Opgaveseddel er

der anført, hvor lang Tid der tilstaas til Besvarelsen; de
mundtlige Spørgsmaal udtrækkes af hver Eksaminand efter
Tur, og Antallet er to større end Antallet af Eksaminander

paa den Dag.

6. Hver Eksaminand faar tildelt et Numer, som han
beholder under hele Eksamen. Paa Kladden og Renskriften
til de skriftlige Opgaver skriver Eksaminanden sit Numer

og Navn samt Opgavens Numer og Ordlyd øverst paa

Siden. Alle Mellemregninger indføres, og intet privat
Papir maa benyttes.

De skriftlige Besvarelser maa være ordentlig og tydelig
skrevne. Naar noget paa en Opgaveseddel er Eksaminanden

utydeligt, kan han derom søge Oplysning hos et af Eks¬
amenskommissionens Medlemmer.

7. Dersom en Eksaminand overbevises om at søge

eller give Hjælp, bliver han straks at afvise og at betragte,
som om han ikke har bestaaet Eksamen.
Dersom en Eksaminand forlader Eksamen under Fore¬

givende af Sygdom, og han senere ved Lægeattest godtgør

Berettigelsen af sit Forfald, kan han, hvis Lejlighed gives
dertil under samme Eksamen, fortsætte Eksamen saaledes,

at de alt aflagte Prøver blive gældende; kan han derimod
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15. Febr. ikke bevise at have haft gyldig Grund til sit Forfald, be¬
tragtes han, som om han ikke havde bestaaet Eksamen.
8. Udfaldet af Eksamen bestemmes saaledes:
For hver Besvarelse giver Eksamenskommissionen en

af følgende Karakterer, der have de vedføjede Talværdier:
ug —

7.

ug— — 6.

tg —

1.

tg— — 0.

mg — 5.

mdl — —I.

mg— — 4.

mdl— — —3.

3.

slet — —5.

9

—

g—

—

2.

Dersom de tre Dommere ikke blive enige om Karak¬
teren for en Besvarelse, faar denne den af de ovenstaaende

Karakterer, hvis Talværdi er nærmest ved Middeltallet af
Talværdierne af de forskellige Dommeres Karakterer. Bliver
dette Middeltal —2, gives Karakteren mdl.

For at bestaa kræves:
2)

i Maskinfagene (Maskinlære og Maskintegning) en
samlet Værdi af mindst 2 Gange Karakterernes An¬
tal, altsaa mindst en Hovedkarakter 16.

b)

i de øvrige Fag: en samlet Værdi af mindst 2
Gange Karakterernes Antal, altsaa mindst en Hoved¬
karakter 16;

c)

en Hovedsum af mindst 3 Gange Karakterernes
Antal, altsaa mindst en samlet Hovedkarakter 48.

Den højeste Hovedkarakter for alle Fagene ved hver af
Maskinisteksaminerne vil saaledes være 112.
9. For bestaaet Eksamen modtager Eksaminanden et
Bevis overensstemmende med nedenstaaende Skemata*)

10. I en for hver Eksamen særskilt dertil indrettet

Protokol, som opbevares af Formanden i Eksamenskommis¬

*) Udelades her.
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sionen, indføres for hver Eksaminand hans Navn, Fødested,15.
Fødselsdag og Aar, i hvilket Smede= eller Maskinværksted
han har arbejdet og i hvor lang Tid, samt de ved Eksamen
givne Hovedkarakterer.

Denne Protokol underskrives efter hver Eksamen af

Eksamenskommissionens Medlemmer, og Genpart af den

indsendes i hvert Aars Januar Maaned til Ministeriet.

Bestemmelser
om

Afholdelsen af Maskinpasserprøven.
1. Maskinpasserprøven afholdes indtil videre 3 Gange
om Aaret paa det Sted og til de Tider, som fastsættes af
Marineministeren.

2. De, der agte at indstille sig til Prøven, have

mindst 14 Dage, forinden denne begynder, derom at indgive
en egenhændig skreven Begæring til Formanden for Eks¬
amenskommissionen, indeholdende Oplysning om den paa¬

gældendes fulde Navn, Fødested, Fødselsdag, Aar og Adresse
samt hans Betegnelse i Udskrivningsvæsenets Ruller, led¬
saget af Bevis fra vedkommende Fabrikant for, at den paa¬

gældende efter det fyldte 14 Aar har arbejdet mindst 3
Aar i et Smede= eller Maskinværksted, deraf mindst 1 Aar

ved Dampmaskiners Forfærdigelse. Dog kan indtil 1 Aars
Tjeneste som Medhjælper ved Maskinen paa et Dampskib i

Fart træde i Stedet for lige saa lang Tjeneste i et Smede¬
eller Maskinværksted, naar fyldestgørende Bevis fra vedkom¬

mende Dampskibssører indsendes. For saa vidt den paa¬
gældende tidligere har været indstillet til nævnte Prøve,
skal dette angives i Begæringen.

3. Prøven afholdes af en af Marineministeren be¬
skikket Eksamenskommission, bestaaende af en Formand og
en Meddommer.
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—

15. FCbr.

Overhøringen foretages af Formanden eller andre hertil
beskikkede Eksaminatorer.

4. Eksaminanderne møde paa den i de offentlige Ti¬

dender bekendtgjorte Dag og Tid i det Lokale, hvor Prøven
skal afholdes.

5. Ved Prøven gives tre skriftlige Opgaver, nemlig:
en Stil efter Diktat og 2 Opgaver i Regning. Der gives

3 mundtlige Spørgsmaal, nemlig: 2 i Hovedtrækkene i

Skibsdampmaskinens og Skibskedlens Indretning og Pas¬
ning og 1 i de almindelige forefaldende Manøvrer med en
Skibsdampmaskine.

Eksamenskommissionen vedtager Opgaverne. De skrift¬

lige Opgaver ere fælles for samtlige Eksaminander, der paa
samme Dag ere til Prøve, og paa hver Opgaveseddel er der

anført, hvor lang Tid der tilstaas til Besvarelsen; de
mundtlige Spørgsmaal udtrækkes af hver Eksaminand efter
Tur, og Antallet er to større end Antallet af Eksaminander

paa den Dag.
6. Hver Eksaminand faar tildelt et Numer, som han

beholder under hele Prøven. Paa Kladden og Renskriften
til de skriftlige Opgaver skriver Eksaminanden sit Numer

og Navn samt Opgavens Numer og Ordlyd øverst paa

Siden. Alle Mellemregninger indføres, og intet privat
Papir maa benyttes.

De skriftlige Besvarelser maa være ordentlig og tydelig
skrevne. Naar noget paa en Opgaveseddel er Eksaminanden
ntydeligt, kan han derom søge Oplysning hos et af Eksamens¬
kommissionens Medlemmer.

7. Dersom en Eksaminand overbevises om at søge

eller give Hjælp, bliver han straks at afvise og at betragte,
som om han ikke har bestaaet Prøven.

Dersom en Eksaminand forlader Prøven under Fore¬

givende af Sygdom, og han senere ved Lægeattest godtgør

Berettigelsen af sit Forfald, kan han, hvis Leilighed gives

B. ang. Afholdelsen af Maskinpasserprøven.
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dertil under samme Prøv:, fortsætte Prøven saaledes, at 15. Febr.
de alt aflagte Prøver blive gældende; kan han derimod ikke

bevise at have haft gyldig Grund til sit Forfald, betragtes
han, som om han ikke havde bestaaet Prøven.
8. Udfaldet af Prøven bestemmes saaledes:

For hver Besvarelse giver Eksamenskommissionen en
af følgende Karakterer, der have de vedføjede Talværdier:
ug

—7.

ug— — 6.

t9 —

1.

tg— — 0.

mg — 5.

mdl — —1.

mg— — 4.

mdl—— —3.

9

*

g—

—

3.

—

2.

slet— —5.

Dersom Dommerne ikke blive enige om Karakteren for

en Besvarelse, faar denne den af de ovenstaaende Karak¬
terer, hvis Talværdi er nærmest ved Middeltallet af Tal¬

værdierne af Dommernes Aarakterer. Falder Middeltallet
midt imellem to Karakterer, gives den Karakter, som har

højest Værdi.

For at bestaa kræves:

a) i Maskinlære: en samlet Værdi af mindst 2 Gange
Karakterernes Antal, altsaa mindst en Hoved¬
karakter 6.

b)

i de øvrige Fag: en samlet Værdi af mindst 2
Gange Karakterernes Antal, altsaa mindst en Hoved¬
karakter 6.

c)

en Hovedsum af mindst 3 Gange Karakterernes An¬
tal, altsaa mindst en samlet Hovedkarakter 18.

Den højeste Hovedkarakter for Maskinpasserprøven vil
saaledes være 42.

9. For bestaaet Prøve modtager Eksaminanden et
Bevis overensstemmende med nedenstaaende Skema*)

*) Udelades her.
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10. I en for Prøven særskilt indrettet Protokol, som

opbevares af Formanden i Eksamenskommissionen, indføres

for hver Eksaminand hans Navn, Fødested, Fødselsdag og
Aar, i hvilket Smede= eller Maskinværksted eller ved hvilken

Skibsdampmaskine han har arbejdet og i hvor lang Tid,
samt de ved Prøven givne Hovedkarakterer.

Denne Protokol underskrives efter hver Prøve af

Eksamenskommissionens Medlemmer, og Genpart af den
indsendes i hvert Aars Januar Maaned til Ministeriet.

18. Febr.

Indenrigsmin. Skr. (til Amtmanden over N. N.
Amt) ang., at Afgørelsen af Spørgsmaalet om,
hvorvidt en Alderdomsunderstøttelse er ydet større

end fornødent, tilkommer det Amt, hvorunder Op¬
holdskommunen henhører.
I Anledning af en fra en Amtmand fremkommen

Forespørgsel om, hvilket Amt det tilkommer at afgøre en
mellem en Forsørgelseskommune og en Opholdskommune

foreliggende Meningsulighed om, hvorvidt en Alderdoms¬
understøttelse i Henhold til Lov Nr. 69 af 9. April 1891

er ydet med et større Veløb end fornødent, har Indenrigs¬
ministeriet udtalt, at Afgørelsen tilkommer Amtmanden over

det Amt, hvorunder Opholdskommunen henhører, idet Mi¬
nisteriet maa holde for, at i ethvert Tilfælde, hvor der

foreligger Spørgsmaal om en Kommunes Forpligtelse til
at yde Alderdomsunderstøttelse, altsaa saavel med Hensyn

til Betingelserne for de trængende for at opnaa saadan
Understøttelse som med Hensyn til Understøttelsens Omfang,
henhører Afgørelsen i Medfør af den nævnte Lovs § 10

baade, naar Besværing rejses af den trængende, og i inter¬

kommunal Henseende under Amtmanden i den Overøvrig¬
hedskreds, hvor den paagældende Kommune er beliggende,
I7

jfr. ogsaa hvad der i Fattigsager gælder i Henhold til
Fattiglovens § 45, 2. Stykke.
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18.
Bekendtgørelse ang. Modtagelsen af klovbærende

Febr.

Husdyr paa Kjøbenhavns Kvægtorv. (Kjøbenhavns
Magistrat).
I Forbindelse med Bekendtgørelse fra Kjøbenhavns

Magistrat af 26. November f. A.*) angaaende Foranstalt¬
ninger, som ville være at træffe paa Kjøbenhavns Kvægtorv
i
for at modvirke Udbredelse af Mund= og Klovsyge her

Landet, bekendtgøres det herved, at klovbærende Husdyr kun

ville blive modtagne paa Kjøbenhavns Kvægtorv under den

Betingelse, at Administrationen skal være berettiget til, hvis
ovennævnte Sygdom maatte optræde paa Kvægtorvet eller

de offentlige Slagtehuse, at beordre, at Dyrene uden Op¬

hold skulle slagtes i de offentlige Slagtehuse. Slagtningen
vil være at foretage paa Foranstaltning af vedkommende

Ejer, der har at afholde alle deraf flydende Omkostninger,

I Undladelsestilfælde vil Administrationen lade Slagtningen
foretage paa Ejerens Regning og Risiko.

Indenrigsmin. Skr. (til Amtmanden over Ring= 20. Fobr.
kjøbing Amt) ang., hvorvidt Alderdomsunderstøttelse

kunde ydes en Person, der ejede en Kapital paa
170 Kr.
C

I det med Amtets Skrivelse af 23. f. M. modtagne

Andragende har N. N. Sogneraad besværet sig over, at
Amtet ved det af samme i Medfør af Alderdomsunder¬

støttelseslovens § 8 foretagne Gennemsyn af Regnskaberne

over udbetalt Alderdomsunderstøttelse har resolveret, at be¬
meldte Sogneraad har været uberettiget til at yde N. N.
af N. N. den ham for 2. Halvaar 1891 tilstaaede Under¬

støttelse af 55 Kr., idet Amtet har henvist til, at han ejede
en Kapital paa 170 Kr.

*) Se ovenfor Side 805.
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20. Febr.

Det fremgaar af Sagen, at den paagældende er ar¬
bejdsudygtig og, indtil han fremsatte Begæring om Alder¬
domsunderstøttelse, havde erholdt Hjælp af „de fattiges

Kasse“ samt at den Alderdomsunderstøttelse, der er tilstaaet

ham, ikke er tilstrækkelig til hans Eksistens, saaledes at han
til sit Forbrug har maattet hæve et Beløb af den nævnte

ham tilhørende Kapital.
I denne Anledning skulde man til Efterretning og
videre fornøden Bekendtgørelse tjenstligst melde, at Mini¬

steriet efter de foreliggende Omstændigheder ikke finder, at

der er tilstrækkelig Føje til at fravige den af Sogneraadet
trufne Beslutning.

21. Febr.

Kirke= og Undervisningsmin. Cirk. (til Biskop¬

perne) om Foretagelse af kirkelige Handlinger, naar

Lig af Medlemmer af Folkekirken brændes.
Da Ministeriet har Grund til at antage, at der endnu
hos ikke faa hersker nogen Uklarhed med Hensyn til Spørgs¬

maalet om Foretagelse af kirkelige Handlinger, naar Lig af
Medlemmer af Folkelirken brændes i Henhold til Loven af
1ste April 1892, finder Ministeriet sig opfordret til, noget
udførligere end sket ved Cirkulæret af 5. December f. A.,
at udtale sig om sin ved nævnte Lov begrundede Stilling

til Spørgsmaalet. I Anledning heraf har Ministeriet ikke
villet undlade at meddele Deres Højærværdighed følgende:

Som det vil være bekendt, indeholder Lov af 1. April

1892 § 5 den Bestemmelse, at det ikke kan paalægges

nogen af Folkekirkens gejstlige at forrette Jordpaakastelse
eller foretage anden kirkelig Handling, naar Ligbrænding
finder Sted. Det er i og for sig klart og blev paa af¬

gørende Maade udtalt ved Lovens Forhandling paa Rigs¬
dagen, at der ikke af denne Bestemmelse kan drages den

Modsætningsslutning, at bemeldte Lov skulde tillade de
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gejstlige, hvad der hidtil ikke var dem tilladt, at foretage 21. Fobr¬

kirkelige Handlinger ved Ligbrænding. Loven vil, at det
skal være Kirkestyrelsen forbeholdt at tage Bestemmelse om
Fjernelse af de i den Henseende bestaaende Hindringer og

om de nye Regler, der da maa træde i Stedet; kun sættes
der for disse den Begrænsning, som § 5 angiver. Lige
i
over for mulige Misforstaaelser af Lovens Betydning

nævnte Henseende har Ministeriet fundet det nødvendigt at

minde om, at den hidtil gældende kirkelige Ordning staar
ved Magt fremdeles, indtil Kirkestyrelsen har givet de nye
Regler, som det er forbeholdt den at foreskrive.
Lige saa vist, som det saaledes er, at Loven af 1. April

1892 ikke umiddelbart gør nogen Forandring i den gældende
kirkelige Ordning, lige saa utvivlsomt er det paa den anden

Side, at den baade i og udenfor Rigsdagen har maattet
vække Forventning om, at Kirkestyrelsen vil finde sig op¬
fordret til at foretage en Forandring, saaledes at den
nævnte Ordning ikke fremdeles opretholdes i samme Ud¬

strækning som hidtil. Det er med denne Udsigt for Øie,
at Lovens § 5 sætter sin Grænse for, hvad Forandringen

kan gaa ud paa. Det er heller ikke vanskeligt at forstaa,
hvorfor Forslagsstillerne til den ved privat Initiativ frem¬
komne Lov have kunnet ønske en saadan Forandring.

Lovens Hensigt er nemlig ikke blot at give de udenfor

Folkekirken og de øvrige anerkendte Trossamfund staaende
Personer Adgang til Ligbrænding, men ogsaa at aabne

netop Folkekirkens Medlemmer Adgang hertil, og det er da

ifølge Folkekirkens Stilling og Betydning for vort Samfund
naturligt, at man særlig har fæstet sin Opmærksomhed paa

det Spørgsmaal, hvorledes vedkommende gejstlige maatte
stilles, naar et Medlem af denne Kirke maatte ønske at faa

sit Lig brændt. At man da, endog fra et kirkeligt Stand¬
punkt, har kunnet betragte det som lidet ønskeligt, at kirke¬

lige Handlinger skulle være absolut udelukkede ved en saadan
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Ligfærd, er forklarligt. Udelukkede vilde de imidlertid være
naar den bestaaende Ordning opretholdtes, idet den gældende
Ret jo heller ikke tilsteder gejstlige af Trossamfund, der,

om de end ikke staa i bestemt konfessionel Modsætning til

Folkekirken, dog have organiseret sig uden for denne, at
medvirke ved de til Folkekirken hørende Personers Ligfærd.

Under Forhandlingerne om Loven i Landstinget blev
det fra flere Sider, ogsaa af Ministeren for Kirke= og Un¬

dervisningsvæsenet, forsøgt at skaffe Lovens §5 et Indhold,
der vilde have stillet Kirkestyrelsen friere end sket, baade med

Hensyn til Spørgsmaalet om Forandring i den bestaaende

kirkelige Ordning og med Hensyn til Indholdet af de

eventuelle nye Regler. Men Landstinget foretrak til sidst
at blive staaende ved den Affattelse, Paragraffen nu har,

og som den havde faaet i Folketinget. Rigsdagen har troet
at vise Folkekirkens Gejstlighed det videst gaaende Hensyn

ved at bevare den individuelle Frihed til at nægte Med¬
virkning ved Ligbrænding for dem, som maatte ønske sig

fritagne herfor, og man har herved sat en i og for sig
ekstraordinær Grænse for Kirkestyrelsens Myndighed til at
binde den enkelte Præst ved almindelige Regler. For dette
Resultat talte ogsaa med særlig Varme og Paaskønnelse de
to gejstlige, som ere Medlemmer af Landstinget.
Ifølge hvad der saaledes fremgaar af Loven og dens

Tilblivelseshistorie, maatte Ministeriet for Kirke= og Under¬

visningsvæsenet anse det for sin Pligt at gøre Skridt til
en Forandring i den hidtil om dette Punkt gældende kirke¬
lige Ordning. Der blev derfor, som Deres Højærværdighed

bekendt, af Ministeriet forelagt det kirkelige Raad i dets

Samling i afvigte Aar det Spørgsmaal: „paa hvilke Vil¬
kaar og under hvilke Former det maatte kunne tilstedes dem

af Folkekirkens gejstlige, som hertil maatte være villige, at

yde deres Medvirkning ved de omhandlede Lejligheder.“
Paa Grund af den Meningsforskel, der blandt Raadets
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Medlemmer viste sig med Hensyn til Besvarelsen af det saa= 21. Febr
ledes forelagte Spørgsmaal, har Raadets Betænkning ikke

kunnet yde Ministeriet aldeles tilstrækkelige Bidrag til
Sagens Ordning i alle dens Enkeltheder, og Ministeriet
har derfor anset det for nødvendigt endnu en Gang at

forelægge Sagen for Raadet, inden det skrider til at hjemle

ved almindelig Regel Tilladelsen for de gejstlige. Mini¬
steriet har derfor for Tiden maattet indskrænke sig til,
overensstemmende med den gældende Ret, at henvise de

gejstlige, som maatte være villige til at foretage kirkelige
Handlinger, naar et Lig brændes, til at ansøge om særlig

Tilladelse dertil hos dette Ministerium. Ved Afgørelsen af
hver enkelt saadan Ansøgning vil Ministeriet selvfølgelig

paase, at kirkelige Handlinger kun tilstedes foretagne inden¬

for passende Grænser og i passende Former.

Med Jagttagelse af den nysnævnte Begrænsning vil
i øvrigt Ministeriets Afgørelse af forekommende Ansøgninger
være bestemt ved den til Grund for Lovens § 5 liggende

Betragtning. Denne Bestemmelse yder den gejstlige Beskyt¬

telse mod den Samvittighedstvang, som et Myndigheds¬

paalæg, der tilpligtede at medvirke ved en Ligbrænding,

kunde tænkes at medføre. Det Hensyn, der herved er taget
til den enkelte gejstlige Embedsmands Samvittighedsfrihed,

og som gør en ganske eksceptionel Indskrænkning i hans
almindelige, embedsmæssige Pligt til at adlyde Kirke¬
styrelsens Forskrifter, har til naturligt Supplement, at Kirke¬

myndigheden ikke mindre respekterer den gejstlige Embeds¬
mands Frihed, naar han mener ikke at burde nægte at ud¬

føre kirkelige Handlinger ved Ligbrænding. Ministeriet vil i
Medfør heraf i sin Afgørelse lade sig lede af den Betragtning, at
det lige saa vel kan være Frugten af samvittighedsfuld Over¬
vejelse fra Præstens Side, naar han finder, at man ikke bør

støde Bekendere af Folkekirken fra sig, fordi de ere Tilhængere
af Ligbrænding, der af alle indrømmes ikke i og for sig at
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21. Febr. komme i Strid med Kirkens Lære, og at man derfor bør

yde sin Medvirkning uanset denne Opløsningsmaade af
Liget, som det kan være berettiget, at en Præst ikke kan
beslutte sig til at medvirke ved en Fremgangsmaade, som

er afvigende fra den hidtil fulgte, lovhjemlede Skik i
Folkekirken.

22. Febr

Første Revisions=Departements Cirk. (til samtlige

Amtmænd) ang. Overlevering af Embedsarkiver ved
Embedsskifte.
Idet for Retsbetjentembedernes Vedkommende Op¬

mærksomheden henledes paa den i Ministeriet for Kirke= og

Undervisningsvæsenets Bekendtgørelse af 10. Marts 1891
(Lovt. Nr. 34)*) under Nr. 3 indeholdte Bestemmelse om,

at der ved ethvert Embedsskifte vil være at foretage en for¬

mel Overlevering af det til Embedet hørende Arkiv, og
navnlig at der vil være at forelægge en Fortegnelse over
de tilstedeværende Protokoller og Pakker, og at den til¬
trædende Embedsmand vil have at kvittere for deres Mod¬

tagelse, skulde man paa dertil given Foranledning tjenstligst
anmode D'Hrr. Amtmænd om at ville have Indseende med,

at dette tages til Følge ved Retsbetjentembedernes Over¬
leveringer, saaledes at der ved Overleveringerne optages

Registraturer ikke alene over de paa Embedskontoret be¬
roende Protokoller og Dokumenter m. v., men ogsaa over de

ældre, under Embedsmandens Varetægt staaende, til Em¬
bedet hørende Arkivalier, der ofte opbevares uden for Em¬

bedskontorets Lokaler, af hvilke Registraturer, der affattes

in triplo (jfr. almindelig Kasseforordning af 8. Juli 1840
§ 13), det ene Eksemplar som Bilag medfølger Over¬

leveringsforretningen ved dens Indsendelse til Revisions¬
departementet.

*) Findes optaget i Indm. Saml.

Skr. ang. nægte Børns Forførgelse.
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Indenrigsmin. Skr. (til Amtmanden over Kjø=22. Febr.

benhavns Amt) ang. Refusion af Udgifter ved et
uægte Barns Forsørgelse ved Fattigvæsenet.
Efter Begæring af Sogneraadet for Ørsted=Daastrup

Sognekommune, i hvilken Barnet N. N. ved Foranstaltning
af dets Moder, ugift N. N., i sin Tid er sat i Pleje og

nu er under Forsørgelse for Fattigvæsenets Regning, medens
Moderen, der er forsørgelsesberettiget i Ejby=Dalby Kom¬
mune, opholder sig i Kjøbenhavn, har Kjøbenhavns Magi¬

strat i det med Amtets Skrivelse af 14. f. M. tilbagefulgte

Andragende begært Ministeriets Resolution for, om Ørsted¬
Daastrup Sognekommune angaaende Refusion af Ud¬

gifterne ved Barnets Forsørgelse har at henvende sig til
Ejby=Dalby Kommune som Moderens Forsørgelseskommune,
eller om den kan henvende sig til Kjøbenhavns Kommune

og i saa Fald fordre fuld Refusion fra denne Kommune
som Moderens Opholdskommune.

I denne Anledning skulde man til Efterretning og

videre fornøden Bekendtgørelse tjenstligst melde, at Mini¬
steriet maa holde for, at Ørsted=Daastrup Sogneraad maa

henvende sig direkte til Forsørgelseskommunen, der i Hen¬
hold til Reglen i Fattigloven af 9. April 1891 § 45 vil

have at godtgøre tre Fjerdedele af de ommeldte Udgifter,
medens Ørsted=Daastrup Sognekommune som Barnets Op¬
holdskommune selv maa afholde den ene Fjerdedel uden at

kunne erholde denne refunderet andetsteds fra.

Regulativ for de godkendte Navigationsskoler. 24. Fobr.
(Marineministeriet).

Indm. Saml. pag. 545.

Nr. 43.
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24. Febr.

Skr. ang. Alderdomsunderstøttelse.

Indenrigsmin. Skr. (til Kjøbenhavns Magistrat)

ang., at Ophold paa Island ikke fyldestgør Alder¬
domsunderstøttelseslovens Fordring om „Ophold her
i Landet“

Under Henvisning til, at Adgang til Alderdomsunder¬

støttelse ifølge Lov Nr. 69 af 9. April 1891 § 2C bl. a.
er betinget af, at vedkommende i de sidste 10 Aar, før Be¬

gæring om Alderdomsunderstøttelse fremsættes, har haft fast

Ophold her i Landet, har Magistraten i Skrivelse af 15.
December f. A. begært Ministeriets Resolution for, om den

paa Island den 20. April 1819 fødte Enke N. N., der
siden 1887 har haft Ophold her i Staden, medens hun i

den øvrige Del af de sidste 10 Aar har haft Ophold paa
Island, fyldestgør den fornævnte Betingelse for at erholde
Alderdomsunderstøttelse, hvorom hun har indgivet An¬
søgning.

I denne Anledning skulde man til behagelig Efterret¬

ning tjenstligst melde, at Ministeriet maa holde for, at der
ved Udtrykket „her i Landet“ i Alderdomsunderstøttelses¬

lovens § 20 kun kan være sigtet til det stedlige Omraade,

for hvilket Loven gælder, og at det rejste Spørgsmaal, da
Island ikke henhører til det nævnte Omraade, saaledes maa

besvares benægtende.

25. Febr.

Indenrigsmin. Cirk. (til samtlige Amtmænd

ang. Forandringer i Afmærkning af Havne m. v.
Ved Indenrigsministeriets Cirkulære til samtlige Amt¬
mænd af 19. Marts 1890 (Ministerialtidende A 1890

Nr. 36)*) er det bl. a. paalagt de Havnebestyrelser, under
hvilke Afmærkning af Havne og dertil førende Løb, Fjorde

*) Se nærværende Samling 12. Hæste pag. 834.

Skr. ang. Underjøgelse af Levnedsmidler.
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og lignende i Henhold til Lov om Lodsvæsenet af 13. Juni 25. Febr.
1879 § 44 henhører, direkte til Søkortarkivet i Kjøbenhavn

at indsende Meddelelse om de Forandringer,der

maatte

finde Sted i de dem underlagte Afmærkninger.
Under Henvisning til, at der trods den nævnte For¬
skrift jævnlig indløber Rapporter til Marineministeriet om
forefundne Uoverensstemmelser mellem de paagældende Far¬

vandes Afmærkning og de paa Grundlag af de modtagne

Indberetninger udarbejdede Søkort, har det nævnte Mini¬
sterium, for til de søfarendes Betryggelse saa vidt muligt
at tilvejebringe Sikkerhed for, at Søkort og Sømærkefor¬

tegnelser stedse ere stemmende med de faktiske Forhold, samt
for at opnaa, at Havnenes Afmærkning er i Overens¬

stemmelse med de for Afmærkningen i de danske Farvande
i Almindelighed gældende Regler, og at Forandringer ikke

foretages uden tilstrækkelig Anledning, henstillet til Inden¬
rigsministeriet at foranledige, at der gives Marineministeriet
Lejlighed til at udtale sig om paatænkte Forandringer i

Farvandenes Afmærkning, forinden saadanne iværksættes.
Ved at meddele foranstaaende skulde man tjenstligst
anmode D’Hrr. Amtmænd om at tilkendegive de paa¬

gældende Havnebestyrelser i de Dem underlagte Amter, at

der fremtidig ikke maa foretages nogen Forandring i Far¬
vandenes Afmærkning, forinden motiveret Indstilling derom
fra vedkommende Bestyrelse er indsendt til Indenrigsmini¬

steriet, og dettes Samtykke til Forandringens Iværksættelse
er blevet meddelt efter forudgaaet Brevveksling med Ma¬
rineministeriet.

Jnstitsmin. Cirk. (til samtlige Politimestre) ang. 27. Febr.
Indsendelse af Prøver til Laboratoriet for Statens

Undersøgelser af Levnedsmidler.
Da den Ordning, i Henhold til hvilken der for Tiden

1893.
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27. Febr

Skr. ang. døvstumme Børns Ekvipering.

overensstemmende med Marineministeriets Bekendtgørelse af 8.
September 1891 Nr. 138 § 3 indsendes Prøver til Laboratoriet

for Statens Undersøgelser af Levnedsmidler, har medført,
at Laboratoriet til Tider har savnet Arbejdsmateriale, har

Ministeriet troet at burde sætte Laboratoriet i Stand til at

søge Undersøgelsesmaterialet suppleret ved at bemyndige
samme til ved Henvendelse til Politimestrene at begære

Prøver udtagne overensstemmende med Loven af 9. April
1891 § 3, hvilke Henvendelser, der nærmere ville angive de

Varer, med Hensyn til hvilke Undersøgelse ønskes anstillet,

og Tiden, inden hvilken Indsendelsen af Prøverne ønskes

iværksat, D'-Hrr. Politimestre derefter anmodes om at efter¬
komme.

1 Marts.

Indenrigsmin. Skr. (til Amtmanden over Aar¬

hus Amt) ang., hvorledes der, efter at Fattigloven
af 9. April 1891 er traadt i Kraft, bliver at for¬
holde med Hensyn til Udredelsen af Omkostningerne
ved Ekviperingen og Afleveringen af døvstumme

Børn, der ifølge Paalæg fra Ministeriet for Kirke¬
og Undervisningsvæsenet skulle optages paa et Døv¬
stummeinstitut.

*****************

at Ministeriet maa holde for,

at de omspurgte Omkostninger, for saa vidt Børnenes For¬
ældre ikke have Evne til selv at afholde dem, blive at af¬
holde af Forældrenes Opholdskommune, saaledes at de

ikke blive at betragte som Fattighjælp i Forhold til
vedkommende Forsørger, hvorimod de ville kunne fordres

erstattede af Forførgelseskommunen efter Reglerne i Fattig¬
lovens § 45.

Skr. ang. Brandpolitilovens § 10 Nr. 6. 881
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Institsmin. Skr. (til Amtmanden over Ring= 1. Marts.
kjøbing Amt) ang. Forstaaelsen af Bestemmelsen i
Brandpolitilov af 2. Marts 1861 § 10 Nr. 6.
I det med Hr. Amtmandens behagelige Skrivelse af

6. ds. hertil indsendte Andragende har Politimesteren i

N. N. Herred paa dertil af Branddirektøren i N. N. given

Foranledning anholdt om Justitsministeriets Afgørelse af,
hvorvidt den i Brandpolitiloven af 2. Marts 1861, jfr.

Justitsministeriets Bekendtgørelse af 30. Marts 1889 § 10
Nr. 6 indeholdte Bestemmelse om, at Gulvet foran Kom¬

furer, Kaminer og Kakkelovne skal bestaa af eller være be¬

lagt med uantændeligt Materiale, er at forstaa saaledes, at
der skal være fast Forbindelse imellem Gulvet og det uan¬

tændelige Materiale, eller om Bestemmelsen maa anses
fyldestgjort ved Anbringelse af løse Metalplader eller „For¬
sættere“ paa vedkommende Sted.

Foranlediget heraf skal man tjenstligst melde, at Ju¬
stitsministeriet med Dem er enigt i, at en fast Forbindelse

imellem Gulvet og det uantændelige Materiale maa anses
nødvendig.

Indenrigsmin. Skr. (til Amtmanden over Ran= 4 Marts.
ders Amt) ang. Udredelsen af Omkostningerne ved

Aubringelsen af et nægte Barn, hvis i Sverrig
fødte Moder hensad i Forbedringshnset.
I Skrivelse af 29. November f. A. har Amtet begært
Ministeriets Resolution for, hvorvidt det i Henhold til

Bestemmelserne i Fattigloven af 9. April 1891 § 27 om

hjemløse trængende kan paahvile Randers Amtsraadskreds
og de i Forbindelse med samme staaende Købstæder at re¬
i
fundere Kjøbenhavns Fattigvæsen Udgifterne ved den

Sverrig fødte, ugifte Pige N. N.s i Kjøbenhavn anbragte
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4. Marts.

Børn, ikke blot fra Fattighjælpens Begyndelse den 1. Fe¬
bcuar 1892 til 1. Maj s. A., i hvilket Tidsrum Barne¬

moderen havde Ophold i Randers Købstad, men ogsaa
som af Kjøbenhavns Magistrat forlangt — for den efter¬

følgende Tid, efter at Moderen, der for Tiden hensidder i
Forbedringshuset, har forladt Randers Købstad.
I denne Anledning skulde man til Efterretning og
videre fornøden Bekendtgørelse tjenstligst melde, at Mini¬
steriet maa holde for, at det — uanset at Moderen har

forladt Randers Købstad — fremdeles, saa længe Fattig¬
hjælpen vedvarer, maa paahvile Randers Amtsraadskreds

og de i Forbindelse med samme staaende Købstæder at bære
Byrden ved de paagældendes Forsørgelse saaledes, at der

ydes Kjøbenhavns Fattigvæsen fuld Erstatning for den dertil
medgaaede Udgift.

6. Marts.

Indenrigsmin. Skr. (til Overpræsidenten i Kjø¬

benhavn) ang. Ordningen af Forretningerne ved

Alderdomsunderstøttelses= og Forsørgelsesvæsenet i
Kjøbenhavn.
Under Henvisning til, at Kjøbenhavns Kommunal¬

bestyrelse har truffet forskellige Beslutninger vedrørende
Ordningen af Forretningerne ved Alderdomsunderstøttelses¬

og Forsørgelsesvæsenet her i Staden, har Hr. Overpræ¬
sidenten i Skrivelse af 2. d. M. anholdt om, at følgende i

Medfør af nævnte Beslutninger fornødne Bestemmelser maa
blive stadfæstede som Forandringer i og Tillæg til Vedtægt

for Styrelsen af Staden Kjøbenhavns kommunale Anlig¬
gender af 30. December 1857, nemlig:
1. I Magistratens 3. Afdelings 1. Sekretariat op¬

rettes en ny Post som Fuldmægtig, der lønnes som andre

Magistratsfuldmægtige.

B. ang. Praktika i Issefjorden.
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2. Til Besørgelse af den lokale Tjeneste i Anledning 6.

Marts.

af Alderdomsforsørgelsen og til Ledelse af Distriktsfor¬

standernes Virksomhed med Hensyn til Fattigforsørgelsen
inddeles Staden i 3 Kredse efter Magistratens nærmere
Bestemmelse.

3. I hver Kreds ansættes en Kredsinspektør med en

aarlig Gage af 3,600 Kr., stigende hvert 5. Aar med
400 Kr. indtil 4,800 Kr. samt med Pensionsret fra An¬

sættelsesdagen.

4. Til Besørgelse af den lokale Tjeneste i Anledning

af Fattigforsørgelsen inddeles Staden i 12 Fattigdistrikter
efter Magistratens nærmere Bestemmelse.

5. I hvert Fattigdistrikt ansættes en Distriktsforstander
med en aarlig Gage af 2,000 Kr., stigende hvert 3. Aar
med 200 Kr. indtil 3,200 Kr., med Pensionsret efter 15
Aars Tjeneste.

6. Til Besørgelse af Lægetjenesten saavel for Alder¬
domsforsørgelsen som for Fattigforførgelsen inddeles Staden

i 24 Lægedistrikter efter Magistratens nærmere Bestemmelse.
7. I hvert Lægedistrikt ansættes en Kommunelæge, der

antages for 3 Aar ad Gangen og lønnes med en aarlig

Gage af 1,400 Kr.
I denne Anledning skulde man til Efterretning og

videre fornøden Bekendtgørelse tjenstligst meddele, at den
begærte Stadfæstelse herved meddeles.

Bekendtgørelse om, at Skibe, som indløbe i Isse= 7. Marts.

fjorden, skulle erhverve Praktika ved Rørvig. (Ju= Nr. 47.
stitsministeriet).
I Medfør af § 11, 2. Stykke, i Lov af 30. Marts

1885 angaaende yderligere Foranstaltninger mod asiatisk

Koleras Indførelse fastsættes det herved, at Skibe, som

ifølge §1 i Lov af 2. Juli 1880 om Foranstaltninger
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Skr. ang. Alderdomsunderstøttelse.

7. Marts, mod smitsomme Sygdømmes Indførelse i Riget ere pligtige
til at erhverve Tilladelse til Samkvem med Land (Praktika),

skulle, for saa vidt de indløbe i Issefjorden, erhverve saadan
Tilladelse ved Rørvig.

8. Marts.

Indeurigsmin. Skr. (til Kjøbenhavns Magistrat)

ang., at det altid er Hovedyersonens Opholdskom¬
mune, der har at tage Bestemmelse om Størrelsen

af Alderdomsunderstøttelsen, selv om Familien op¬

holder sig andetsteds.
I en hertil indkommen Skrivelse har Magistraten be¬

gært en Udtalelse fra Ministeriet om, hvorledes der vil
være at forholde med Ydelsen af Alderdomsunderstøttelse
til forhenværende Sknespiller N. N. her af Staden, som er

født den 13. Januar 1829, og hvis 14=aarige Barn siden 20. No¬

vember 1889 har været under Forsørgelse af Løgstør Fattig¬
væsen mod Refusion af Odense Kommune, hvor Faderen er

forsørgelsesberettiget. Navnlig har Magistraten forespurgt,
om det fornødne til Barnets Underhold skal ydes af Kjø¬

benhavns Kommune som Mandens Opholdskommune, eller

om han desangaaende skal henvende sig til Løgstør Kom¬
mune som Barnets Opholdskommune.

I Anledning heraf skulde man tjenstligst meddele, at
det altid er Hovedpersonens Opholdskommune, der har at
tage Bestemmelse om Størrelsen af den Alderdomsunder¬

støttelse, som det er nødvendigt at yde en Person til hans og

Families Underhold, selv om Familien opholder sig andet¬
steds her i Landet, og at det paahviler denne Kommune at
udrede Omkostningerne herved mod Refusion efter Reglerne

i Alderdomsunderstøttelsesloven. Som Følge heraf maa i
det foreliggende Tilfælde Kjøbenhavns Magistrat ved Be¬
dømmelsen af Størrelsen af den Alderdomsunderstøttelse, der

Skr. ang. Alderdomsuuderstøttelse.

885

1893.
———

vil være at tillægge den paagældende, tage Hensyn ikke 8.

Marts.

alene til, hvor meget han og hans Hustru behøve til deres

nodvendige Underhold, men ogsaa til, hvad der maatte an¬
tages passende at burde medgaa til Barnets Forsørgelse, og
det maa derefter paahvile Manden af den ham tilstaaede
Alderdomsunderstøttelse selv at bestride de til Barnets For¬

sørgelse medgaaende Udgifter.

Indenrigsmin. Skr. (til Kjøbenhavns Magistrat)8.
ang., at, naar en forladt Kone kommer under Trang
i en Kommune, medens Manden nyder Alderdams¬
understøttelse andensteds, maa det bedømmes efter

Reglerne i Fattiglovens § 10, om den Konen ydede

Hjælp for ham medfører de med Modtagelse af
Fattighjælp forbundne Virkninger.
I en hertil indkommen Skrivelse har Magistraten med¬
delt, at Kjøbenhavns Fattigvæsen i Februar Maaned 1892

har tilstaaet Tømrer N. N.s her i Staden boende forladte

Hustru Medicinhjælp, og at det derefter har vist sig, at be¬
meldte Tømrer N. N., som nu er død, og som var for¬

sørgelsesberettiget i Græse=Sigerslev Kommune i Frederiks¬

borg Amt, men opholdt sig i Frederikssund, i Aaret 1891
har erholdt Alderdomsunderstøttelse tilstaaet af sidstnævnte
Kommune. Med Hensyn hertil har Magistraten forespurgt,

om den Konen ydede Hjælp er at anse som Alderdoms¬

understøttelse, og om, hvorledes der er at forholde med
sammes Refusion.

I Anledning heraf skulde man, næst at henvise til det
i Ministeriets Skrivelse af Dags Dato angaaende Alder¬
domsunderstøttelse til forhenværende Skuespiller N. N. ud¬

talte, tjenstligst meddele, at, naar en forladt Kone kommer
under Trang i en Kommune, medens Manden nyder Al¬

Marts.
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L. om Kirkers Opvarmning.

derdomsunderstøttelse i en anden Kommune, maa det be¬
dømmes efter Reglerne i Fattigloven af 9. April 1891 §
10, om den Konen ydede Hjælp for ham medfører de med

Modtagelse af Fattighjælp forbundne Virkninger og saaledes
blandt andet betager ham Retten til Alderdomsunderstøt¬
telse, i hvilken Henseende bemærkes, at det efter Omstæn¬

dighederne vil kunne paahvile hans Opholdskommune paa
hans derom fremsatte Begæring at forhøje hans Alder¬

domsunderstøttelse for at sætte ham i Stand til at godtgøre

Konens Opholdskommune sammes Udgister, navnlig i de
Tilfælde, hvor der ikke ved Ansættelsen af Mandens Alder¬
domsunderstøttelse er taget Hensyn til hans Forsørgelses¬
pligt over for Konen. Saafremt derfor i nærværende Til¬

fælde, hvor Manden er død, efter at Konen har modtaget

Hjælp, Kjøbenhavns Fattigvæsens Udgifter ikke fuldt godt¬
gøres af Mandens Bo, eller han modvillig har und¬

draget sig sin Forsørgelsespligt overfor Konen (jfr. den

ovennævnte § i Fattigloven), vil den af Kjøbenhavns Fat¬

tigvæsen ydede Hjælp være at betragte som Fattighjælp til
Manden.

9. Marts.

Lov om Kirkers Opvarmning.

(Ministeriet for

Nr. 49. Kirke= og Undervisningsvæsenet).
Indm. Saml. pag. 548.

9. Marts.

Lov om en Forøgelse af Assessorernes Antal i

Nr. 51. den kongl. Viborgske Landsoverret. (Justitsmini¬
steriet.)
Indm. Saml. pag. 553.

9. Marts.

Indenrigsmin. Skr. (til Kjøbenhavns Magistrat
ang., hvorledes den Hjælp, som i Henhold til Fat¬

Skr. ang. Hospitalshjælp til Sygekassemedlemmer. 887
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tigloven af 9. April 1891 § 63 af Opholdskom¬9.

munen ydes Medlemmer af Sygekasser efter Ophøret

af Sygekassehjælpen, skal beregnes, naar hele eller

en Del af Hjælpen bestaar i Hospitalshjælp, og
naar der for saadan er tilstaaet Sygekassen Mo¬
deration i Betalingen.
at den Hjælp, som et Sygekasse¬

medlem i Henhold til den nævnte Lovbestemmelse er be¬

rettiget til at faa af Kommunen, uden at den betragtes
som Fattighjælp, er begrænset til i Varighed og Omfang

ikke at overstige, hvad der i Virkeligheden er ydet ham af
Sygekassen. Som Følge heraf maa Ministeriet holde for

at, naar den af Sygekassen ydede Hjælp bestaar i Hospi¬

talsophold og der efter Sygekassehjælpens Ophør fremdeles

er Trang til Hospitalshjælp, bliver denne eventuelt at yde
af Kommunen i samme Tidsrum, som den er udredet til
vedkommende trængende af Sygekassen, idet der i dette Tilfælde,

hvor den af Sygekassen og den af Kommunen ydede Hjælp er

ganske ensartet, ikke bliver Spørgsmaal om Hospitalshjælpens
Ansættelse til en Pengeværdi for at bestemme Omfanget
af Kommunens Forpligtelse, men kun at tage Hensyn til

Varigheden af den af Sygekassen ydede Hospitalshjælp. I
de Tilfælde derimod, hvor en Ansættelse af Hospitalshjælpens

Pengeværdi udkræves til Udøvelsen af det i Fattiglovens
§ 63 ommeldte Skøn, fordi Kommunens Hospitalshjælp

bliver at stille i Forhold til Hjælp af anden Art, ydet af

Sygekasser, eller omvendt, kan den Hospitalshjælp, der

bliver at yde efter Sygekassehjælpens Ophør, beregnes efter

den almindelige laveste Takst for betalende Patienter,
medens den af Sygekasser ydede Hospitalshjælp kun kommer
i Betragtning med det Beløb, som virkelig er betalt for
Hospitalsopholdet.
Jjortende Hæfte.

38

Marts.
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Skr. ang. Fritagelse for Bygningsafgift.

Generaldirekt. for Skattev. Skr. (til Amt¬

9. Marts.

manden over N. N. Amt) om Forstaaelsen af den

i Generaldirektoratets Cirknlære af 29. April 1874
givne Regel for Opmaaling af Beboelseslejligheder

til Fritagelse for Bygningsafgift i Henhold til Lov
af 16. April 1873 § 3, navnlig angaaende Betyd¬

ningen af Udtrykket „Ydermure.“
at, naar det i Generaldirektoratets

ovennævnte Cirkulære er udtalt, at der ved Bedømmelsen

af, hvorvidt Smaalejligheder have et saadant Fladeindhold,
at de i Henhold til § 3 i Lov af 16. April 1873 kunne

fritages for Bygningsafgift, alene bliver at tage Hensyn til
det Rum, de indtage efter indvendigt Maal, altsaa uden at
Ydermure og Trappegange medtages, men saaledes, at

Skillevægge, Skorstene og deslige iberegnes, maa ved
„Ydermure“ i Modsætning til Skillevægge forstaas de selve

Lejligheden omgivende Mure, hvad enten disse ere identiske
med Bygningens Ydermure, eller de adskille Lejligheden fra
andre Dele af Bygningen, og at som Følge heraf hverken

Mure, der adskille en Lejlighed fra en med andre Lejlig¬
heder fælles Gang, eller saadanne, der adskille en Lejlighed

fra en til samme hørende Butik, ville være at medregne til
de paagældende Lejligheders Areal ved Afgørelsen af, om
de kunne fritages for Bygningsafgift i Henhold til den
nævnte Lovbestemmelse.

13. Marts.

Nr. 53.

Bekendtgørelse ang. Forsendelsen af levende

Kvæg, Faar, Geder og Svin. (Indenrigsmini¬
steriet.)

Indm. Saml. pag. 553.

Cirk. ang. offentlige Stiftelsers Midler. 889
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Indenrigsmin. Cirk. (til samtlige Stiftsøvrig= 13.Marts
heder) ang., at Tinglæsning af Obligationer for

Embedslaan til Præster af offentlige Stiftelsers
Midler er nfornøden.
Under Henvisning til Cirkulære Nr. 275 af 24. Au¬

gust 1892 fra Ministeriet for Kirke= og Undervisnings¬
væsenet og samme Ministeriums Skrivelse Nr. 358 af 19.
Oktober næstefter (i Ministerialtidenden)*) skal man herved

meddele Stiftsøvrigheden, at Tinglæsningaf Obligationer
for Laan, der i Henhold til Anordning af 12. November

1870 § 1, næstsidste Stykke, af offentligeStiftelsers Midler
ydes Præster til Præstegaards=Bygningers Opførelse m. v,
og som med fornøden Tilladelse fra fornævnte Ministerium
hvile som Gæld paa Embedet, kan bortfalde, for saa vidt

Laanet udredes af de under Indenrigsministeriets Overtilsyn
staaende Midler, og at det som Følge heraf heller ikke vil
udkræves, at der med Regnskaberne over de offentlige

Stiftelsers Midler følger Attest fra Retsskriveren om, at de

for saadanne Laan tidligere udstedte og tinglæste Obligationer
henstaa uudslettede i Pantebøgerne.

Indenrigsmin. Cirk. (til samtlige Amtmænd) 15. Marts¬

ang. Omfanget af den Hjælp, som i Henhold til

Fattiglovens § 64 ydes her i Landet hjemmehørende
Søfolk, der forlise paa dansk Kyst.
Ved § 64 i Lov Nr. 67 af 9. April 1891 om det

offentlige Fattigvæsen er det bestemt, at naar her i Landet
hjemmehørende Søfolk forlise paa dansk Kyst og savne

Midler til at hjælpe sig selv frem, skal Bestyrelsen for den

*) Se ovenfor Side 732.
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15. Marts. Kommune,

Skr. ang. venerisk Sygdøm.

i hvilken de ere komne i Land, drage Omsorg

for, at de erholde fri Hjemrejse, derunder indbefattet Kost
og Kostpenge, samt de nødvendige Klædningsstykker.

Da de hertil medgaaede Omkostninger, for saa vidt de

ikke skulle dækkes af Rederiet eller Bjergningsmassen, ifølge
samme Lovbestemmelse blive at afholde af Statskassen, skulde

Ministeriet efter dertil foreliggende Anledning herved tjenst¬
ligst anmode D'Hrr. Amtmænd om at ville henlede de ved¬

kommende kommunale Bestyrelsers Opmærksomhed paa, at

den Søfolkene saaledes ydede Hjælp vel ikke bliver at be¬
tragte som Fattighjælp, men at det paa den anden Side

følger af Forholdets Natur, at den Hjælp, som ydes i

Henhold til oftnævnte Lovbestemmelse, ikke tør gaa ud over
det nødvendige for at sætte de paagældende i Stand til at
hjælpe sig selv frem, og at yderligere Udgifter derfor ikke

kunne ventes erstattede af Statskassen.

16.Marts.

Indenrigsmin. Skr. (til Kjøbenhavns Magi¬

strat) ang., hvilken kommunal Kasse Udgifterne til
Kur og Pleje for offentlig Regning af Personer,

der lide af venerisk Sygdøm, skulle falde til Last.
Under Henvisning til, at det i Fattiglovens § 62 er

bestemt, at Udgifterne til Kur og Pleje for offentlig Reg¬
ning af Personer, der lide af venerisk Sygdom, skulle bæres
af vedkommende kommunale Kasse paa det Sted, hvor den

paagældende først har søgt Lægehjælp eller er bleven tagen

under Lægebehandling, har Kjøbenhavns Magistrat i en

hertil indkommen Skrivelse begært Ministeriets Resolution
for, om Udgifterne ved Fyrbøder N. N.s Kur for venerisk

Sygdom paa Kommunehospitalet i Kjøbenhavn, hvor han

efter sin Begæring blev tagen under Kur for offentlig
Regning den 1. Jnni f. A., efter at han først havde hen¬
vendt sig til en privat Læge i Frederikshavn, ville være

B. ang. Rodemestrene i Kjøbenhavn.
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at bære af Stadens Kasse eller af Hjørring Amtsraads= 16 Marts.

kreds og de i Forbindelse med denne staaende Købstæder.
Efter i denne Anledning at have brevvekslet med Amt¬

manden over Hjørring Amt samt Justitsministeriet skulde
man til Efterretning tjenstligst melde, at Ministeriet maa

holde for, at det er den offentlige Behandling af venerisk
Sygdom eller hvad der maa stilles lige hermed — den
paagældendes Henvendelse om Lægehjælp til vedkommende

offentlige Myndighed (saasom Kommunalbestyrelse, Distrikts¬
læge, Politi), der er afgørende for, hvilken kommunal Kasse

de omhandlede Udgifter skulle falde til Last, og at det saa¬
ledes i det foreliggende Tilfælde maa paahvile Staden Kjø¬

benhavns Kasse at bære Udgifterne ved den paagældendes
Kur paa Kommunehospitalet her i Staden.

Bekendtgørelse ang. Forandring i Oppebørsels=17 Marts.

distrikter og Antallet af Rodemestre i Kjøbenhavn.
(Kjøbenhavns Magistrat).
Kommunalbestyrelsen har vedtaget, at der fra 1. April

d. A. at regne sker følgende Forandringer med Hensyn til
nedennævnte Oppebørselsdistrikter, samt at Antallet af

Stadens Rodemestre fra samme Dag at regne forøges
med 2:

at Snarens og Frimands Kvarterer, der hidtil have ud¬

gjort Stadens 14 og 15. Oppebørselsdistrikter med 1
Rodemester i hvert Distrikt, sammendrages til eet Oppe¬
børselsdistrikt, det 14., med 2 Rodemestre;
atBlegdams Rode udskilles fra 19. Oppebørselsdistrikt

og fremtidig kommer til at udgøre Stadens 15. Oppe¬

børselsdistrikt, og at der heri ansættes 2 Rodemestre;
at der i 18. Oppebørselsdistrikt, der bestaar af Blaagaards

Rode, og hvori hidtil kun har været ansat. 1 Rodemester,
fremtidig ansættes 2 Rodemestre, samt
38“
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17. Marts, at 19. Oppebørselsdistrikt kun kommer til at omfatte

Ravnsborg og St. Hans Roder, ligesom nu med 2
Rodemestre.

Justitsmin. Cirk. (til samtlige Udskrivnings¬

17. Marts.

chefer, Lægdsforstandere, Lægdsmænd og Møn¬
§.

stringsbestyrere) ang. Inddelingen af Lægdsfor¬

standerierne i Varde Købstad, Øster og Vester Her¬
reder samt Skads Herred.
Fra 1. April 1893 ere i Henhold til Lov af 11. Marts
1892 om Jurisdiktionsforandringer i Ribe Amt de tidligere
under Varde Købstads Øster og Vester Herreders Lægds¬
forstanderi samt under Skads Herreds Lægdsforstanderi

hørende Lægder henlagte under de nye Lægdsforstandere paa
følgende Maade:

Under Varde Købstads og Landdistrikts Lægdsforstanderi
er henlagt følgende Lægder:

1) fra det tidligere Skads Herreds Lægdsforstanderi:
28. Alslev, 29. Hostrup, 31. Vester Nebel, 38.

Grimstrup, 39. Aarre, 40. Faaborg, 41. Starup og
42. Næsbjerg,
2) fra det tidligere Varde Købstads og Øster og Vester
Herreders Lægdsforstanderi:

43. Varde Købstad, 44. Øsse og 50. Varde
Landsogn,

medens de øvrige under det tidligere Skads Herreds Lægds¬
forstanderi hørende Lægder ere henlagte under det nye Skads

Herreds Lægdsforstanderi, og de øvrige under det tidligere
Varde Købstads samt Øster og Vester Herreders Lægds¬

forstanderi hørende Lægder ere henlagte under det nye Øster
og Vester Herreders Lægdsforstanderi.
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Bekendtgørelse ang. Meddelelser til Sygekasse=20 Marts.
inspektøren fra de Udvalg, som have at afgøre Nr. 58.

Spørgsmaal om Adgang til Medlemsret i en an¬
erkendt Sygekasse. (Indenrigsministeriet).
Indm. Saml. pag. 556.

Kundgørelse ang. Stadfæstelse af Tillæg I. til 22 Marts.
Statutterne for Kreditforeningen af Ejere af mindre Nr. 59.

Ejendomme paa Landet i Østifterne. (Indenrigs¬
ministeriet).
Tillag I.

til de under 19. December 1891 stadfæstede Statutter for

Kreditforeningen af Ejere af mindre Ejendomme paa Landet
i Østifterne.

1. Den i Statutternes § 49 indeholdte Bestemmelse

om, at Valg og Konstitution af Bestyrelsens Formand skal
stadfæstes af Indenrigsministeren, forandres derhen, at Valg
og Konstitution af den forretningsførende Direktør skal stad¬

fæstes af Indenrigsministeren.
2. Fra 1. April 1892 at regne udredes Lønning og

Dagpenge til den af Indenrigsministeren udnævnte Revisor

af Statskassen. De i Statutternes §§ 70 og 71 i saa
Henseende indeholdte Bestemmelser bortfalde.

Foranstaaende Tillæg stadfæstes i Henhold til Lovene
af 28. Maj 1880 og 12. Maj 1882.
Hvilket i Overensstemmelse med førstnævnte Lovs § 6

herved bringes til offentlig Kundskab.
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22. Marts.

B. ang. Kjøbenhavus Kvægtorv.

Bekendtgørelse ang. Modtagelse paa Kjøben¬

havns Kvægtorv af levende Kvæg, Faar, Geder og
Svin. (Kjøbenhavns Magistrat.)
I Forbindelse med Indenrigsministeriets Bekendt¬
gørelse af 13. d. M., hvori paabydes, at levende Kvæg.

Faar, Geder og Svin ikke maa modtages til Forsendelse
med Jernbane eller Skib fra et Sted til et andet her i
Landet uden at være mærkede paa den i Bekendtgørelsen

nævnte Maade samt ledsagede af de ligeledes i Bekendt¬

gørelsen foreskrevne Hjemstedsbeviser, bekendtgøres herved,

at der paa Kjøbenhavns Kvægtorv og offentlige Slagtehuse
overhovedet ikke vil blive modtaget levende Dyr af oven¬
nævnte Dyrearter, som ikke fyldestgør de Fordringer, der
ere stillede for Forsendelse med Jerubane eller Skib.
Denne Anordning træder i Kraft den 27. d. M.

22. Marts.

Nr. 60.

Kundgørelse ang. Stadfæstelse paa et Tillæg til

Statutterne for Kreditforeningen af Ejere af mindre
Ejendomme paa Landet i Jylland. (Indenrigs¬
ministeriet.)
Tillag

til de under 13. Februar og 14. Ottober 1891 stadfæstede

Statutter for Kreditforeningen af Ejere af mindre Ejen¬
domme paa Landet i Jylland.

1. I Tilfælde af, at en Interessent indfrier sit Laan

i en Afdeling af Foreningen og samtidig i samme Ejendom
optager et nyt Laan i en anden Afdeling, nedsættes for
den Dels Vedkommende af det nye Laan, der ikke overstiger
det ældre Laans Restbeløb, den i Statutternes § 22 om¬

meldte Ydelse ved det nye Laans Udbetaling til 1 pCt., der

tilfalder Administrationsfonden, og bortfalder i Anledning

B. ang. Forandringer i Forligskredsinddelinger. 895
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af det tidligere Laans Indfrielse den;i Statutternes § 31 22. Marts.
ommeldte Kendelse af 1 pCt.

For saa vidt det nye Laan ikke overstiger

det

ældre Laans oprindelige Størrelse, erholdes ingen Godt¬

gørelse for den i Anledning af Overgangen til en anden

Afdeling optagne Vurderingsforretning.
2. I Statutternes § 48 ændres første Punktum til
at lyde saaledes:

„Bestyrelsen bestaar af en Formand, en administrerende

Direktør og 3 Meddirektører, hvilke vælges af Repræsen¬

tanterne, dog at den administrerende Direktørs Valg altid
maa stadfæstes af Indenrigsministeren; forkastes Valget,
skal en ny administrerende Direktør vælges, hvis Valg paa

ny maa søges stadfæstet, og saa fremdeles“
I § 60 i Slutningen ændres „Bestyrelsens Formand“
til „den administrerende Direktør“
I § 71, 2. Punktum, ændres „Revisorerne lønnes
hver“ til „den af Repræsentantskabet valgte Revisor
lønnes“.

Foranstaaende Tillæg stadfæstes i Henhold til Lovene
af 28. Maj 1880 og 12. Maj 1882.
Hvilket i Overensstemmelse med førstnævnte Lovs § 6

herved bringes til offentlig Kundskab.

Bekendtgørelse om de ved Lov om Jurisdiktions=23. Marts.
forandringer i Ribe Amt af 11. Marts 1892 for= Nr. 61.

anledigede Forandringer i Forligskredsinddelingen i
Ribe Amt. (Justitsministeriet.)
I Henhold til et derom fra Ribe Amtsraad til Ju¬
stitsministeriet indkommet Andragende har Justitsministeriet
under Dags Dato bifaldet, at der i Forbindelse med

Iværksættelsen af de i Lov om Jurisdiktionsforandringer i

896

1893.

Skr. ang. Lærlingeforholdet.

Ribe Amt af 11. Marts 1892 foreskrevne Jurisdiktions¬

23.Marts

forandringer fra 1. April d. A. i Stedet for Amtets hidtil¬
værende 4. og 5. Forligskreds oprettes følgende 3 For¬
ligskredse:

1. Ribe Amts 4. Forligskreds med Mødested

i Varde, omfattende Varde Købstads Jurisdiktion, saa¬
ledes som denne er bestemt i Lov af 11. Marts f.
A. § 1;
2. Ribe Amts 5. Forligskreds med Møde¬

sted i Varde, omfattende Øster og Vester Herreders
Jurisdiktion, saaledes som denne er bestemt i fornævnte

Lov, og

3. Ribe Amts 8. Forligskreds med Mødested i

Esbjerg, omfattende Skads Herreds Jurisdiktion, saaledes
som denne er bestemt i oftnævnte Lov.
Hvilket i Forbindelse med Justttsministeriets Bekendt¬

gørelse af 11. Januar d. A. herved bringes til almindelig
Kundskab.

24. Marts.

Justitsmin. Skr. (til Amtmanden over Randers

Amt) ang., hvem der skal afholde Udgifterne ved

Tilbagebringelsen ved Politiet af en Lærling, der
uberettiget har forladt sin Tjeneste.
Under 29. September f. A. har Hr. Kammerherren
hertil indsendt et Andragende, hvori Politimesteren i N. N.

Købstad meddeler, at han under 20. s. M. fra Aktie¬

selskabet N. N. i bemeldte Købstad har modtaget Begæring
om, at en Lærling, der uberettiget havde forladt sin

Tjeneste og taget Ophold et andet Sted, i Henhold til
Lov om Lærlingeforholdet af 30. Marts 1889 § 13 ved

Politiets Foranstaltning maatte blive bragt tilbage i sin
Lære, dog at Tilbagesendelsen skete uden Udgifter for Aktie¬

Vedtægter om bunden Næring.
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selskabet, men at han, under Hensyn til, at Tilbage=24. Marts.

bringelsen ikke kunde iværksættes uden Omkostninger,
navnlig til Jernbanebilletter til Lærlingen og til den, der
eventuelt maatte ledsage ham tilbage til hans Lære, har

nægtet at tage Begæringen til Følge. Politimesteren har i
den Anledning begært Resolution for, om ikke denne hans

Nægtelse har været berettiget.
Efter at man i den Anledning har brevvekslet med
Indenrigsministeriet, som har udtalt, at samme maa holde
for, at det har maattet paahvile Rekvirenten af den oven¬

nævnte Forretning at afholde de med samme forbundne

Omkostninger, og at, da Rekvirenten paa Forhaand har

erklæret sig uvillig hertil, Politimesterens Vægring ved

under disse Omstændigheder at tage Rekvisitionen til Følge

har været fuldt beføjet, skal man tjenstligst melde, at Jn¬
stitsministeriet henholder sig til denne Udtalelse.

Vedtægt, hvorved bestemmes, hvad der er at 28.Marts.

anse som bunden Næring i Kjøbenhavn. (Inden¬
rigsministeriet.)
Indm. Saml. pag. 556.

Vedtægt, hvorved bestemmes, hvad der er at 28 Marts

anse som bunden Næring i Frederiksberg Sogns
Bydistrikt.
Indm. Saml. pag. 559.

Vedtægt, hvorved bestemmes, hvad der er at 28 Marts¬

anse som bunden Ræring i Odense Købstad.
Indm. Saml. pag. 560.
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28. Marts.

Vedtægter om bunden Næring.

Vedtægt, hvorved bestemmes, hoad der er at

anse som bunden Næring i Roskilde Købstad.
Indm. Saml. pag. 563.

28. Marts.

De for de øvrige Provinskøbstæder samt for

Marstal Handelsplads og Pørresundby Kommune ud¬
færdigede Vedtægter for, hvad der er at anse som
bunden Næring.
Indm. Saml. pag. 565.

Vedtægt, hvorved bestemmes, hvad der er at

28. Marts.

anse som bunden Næring i Frederiksborg Amts
Landdistrikt.
Indm. Saml. pag. 567.

28. Marts.

De for de øvrige Landdistrikter ndfærdigede

Vedtægter for, hvad der er at anse som bunden
Næring.
Indm. Saml. pag. 568.

Lov om forlænget Barighed af Lov af 11. April

29. Marts.

Nr. 65. 1890 om Afstaaelse af Grunde til Vandforsynings¬

anlæg. (Indenrigsministeriet.)
Indm. Saml. pag. 569.

29. Marts.
Nr. 66.

Lov indeholdende Bestemmelser om Godtgørelse

for Indkvartering i Tilfælde af overordentlige Troppe¬
samlinger. (Indenrigsministeriet.)
Indm. Saml. pag. 569.
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Lov om Tillæg til Lov om Lønninger m. v. ved 29. Marts.
Søværnet af 15. Maj 1868. (Marineministeriet.) Nr. 67.
Indm. Saml. pag. 571.

Lov om Afstaaelse af Grund til Fyranlæg m. m. 29. Marts
(Marineministeriet.

Nr. 68.

Indm. Saml. pag. 571.

Lov om Jurisdiktionsforandringer i Frederiks= 29 Marts.
borg Amt m. m. (Justitsministeriet.)

Nr. 70.

Indm. Saml. pag. 572.

Lov om Forlængelse af Lov af 1. April 1888 29. Marts

om Ligning af Bidrag til Kirkerne i Kjøbenhavn. Nr. 71.
(Ministeriet for Kirke= og Undervisningsvæsenet.)
Indm. Saml. pag. 574.

Lov om Lønninger for de ved det kongl. Blinde= 29. Marts.

institut ansatte Lærere.

(Ministeriet for Kirke= og Nr. 72.

Undervisningsvæsenet.)
Indm. Saml. pag. 574.

Lov om Lønninger for de ved de kongl. Døv= 29. Marts
stummeinstitutter og den kougl. Døvstummeskole i Nr. 73.

Pyborg ansatte Lærere. (Ministeriet for Kirke= og
Undervisningsvæsenet.)
Indm. Saml. pag. 576.

1893.
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29. Marts.Lov

L. om Lærerpension paa Færøerne.

om Pensionering af Lærere og Lærerinder

Nr. 82. ved Almueskolevæsenet paa Færøerne. (Ministeriet
for Kirke= og Undervisningsvæsenet.)
Vi Christian den Niende osv. G. v.: Rigs¬

dagen har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadfæstet
følgende Lov:
1. De paa Færøerne fast ansatte Almueskole=Lærere
og Lærerinder — sidstnævnte dog kun for saa vidt de for¬

blive ugifte eller ere Enker — skulle, naar de afskediges

formedelst Alder eller Svagelighed eller anden dem selv
utilregnelig Aarsag, være berettigede til Pension paa den i
denne Lov angivne Maade og paa de i samme nærmere
bestemte Vilkaar.

2. Til at bestride Udredelsen af disse Pensioner vil

der være at danne en almindelig Pensionsfond, der tilveje¬

bringes dels ved, at Færøernes Amtsfattigkasse aarlig ud¬
reder 500 Kr. i 4 Aar, mod at Statskassen tilsvarer et

lignende Beløb, dels ved aarlige Indbetalinger fra enhver
paa Færøerne fast ansat Almueskole=Lærer eller Lærerinde

af 1 pCt. af den samme tillagte faste Lønning, eudvidere
ved aarlige Indbetalinger fra hver Kommune paa Færøerne

af et Beløb, svarende til 1 pCt. af de i Kommunen fast

ansatte Læreres og Lærerinders Lønninger, saa vel den

faste som den midlertidige, samt endelig ved aarlige Ind¬
betalinger fra Statskassen af et Beløb, der er lige saa
stort som det, der udredes af begge de ovennævnte Parter
tilsammen.

3. Pensionsfonden bestyres af Færø Amts Skole¬
direktion, der antager en fast lønnet Regnskabsfører og

Kasserer, hvis Lønning tilvejebringes ved Repartition paa
Kommunerne, i Forhold til de af dem i Pensionsfonden

gjorte Indskud. Fondens Regnskaber revideres af Lag¬

tingets Revisor og decideres af Tinget. De oven om¬

L. om Lærerpension paa Færøerne.
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handlede Indbetalinger til Fonden ske til Fondens Kas=29. Marts.
serer med Halvdelen til 1. 2pril og Halvdelen til 1. Ok¬

tober, for Statskassens Vedkommende gennem Jordebogs¬
kassen, for Kommunernes samt Lærernes og Lærerindernes
Vedkommende gennem de respektive Formænd i Kommu¬
nernes Forstanderskaber. Fondens Midler anbringes ved

Udlaan i Jordegods paa Færøerne eller ved Indkøb af
solide Værdipapirer — alt efter de til endver Tid gældende

Regler for Udlaan af umyndiges eller offentlige Stiftelsers
Midler.

4. Forinden 10 Aar ere forløbne, efter at denne Lov

er traadt i Kraft, maa der ikke udbetales nogen Pension af
ovennævnte Fond. De Pensioner, som i den Tid maatte

blive at udbetale i Henhold til denne Lovs Bestemmelser,
udredes af Statskassen, dog saaledes, at der af de under

Lagtinget sorterende Kasser og af den ved Lov af 1. Marts

1854 om Ordningen af Skolevæsenet paa Færøerne § 33
oprettede saakaldte Skolefond, efter Tingets Fordeling,
ydes Halvdelen af Pensionernes Beløb indtil en Sum af
400 Kr. aarlig.

5. De Pensioner, som efter Udløbet af ovennævnte
10 Aar ville være at udbetale, udredes af de indvundne

Renter af Pensionsfondens Kapital i Forbindelse med Ud¬

byttet af de halvaarlige Indbetalinger til Fonden (jfr. § 2).
Hvad der af det nævnte Udbytte ikke maatte medgaa til

Pensioneringen, henlægges til Fondens Kapital, der stedse
skal forblive urørt.

6. Berettigede til at nyde Pension af Fonden i Hen¬
hold til denne Lov ere de i § 1 omhandlede, fast ansatte

Almueskole=Lærere og Lærerinder paa Færøerne, som have
været i det derværende offentlige Skolevæsens Tjeneste i 10

Aar, naar de efter denne Lovs Ikrafittræden eller siden deres

Beskikkelse have foretaget de i §§ 2 og 3 omhandlede Ind¬

1893.

29. Marts
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betalinger, og naar de faa Afsked paa Grund af en dem
selv utilregnelig Aarsag.
Pensionens Størrelse bestemmes, efter Indstilling af

Skoledirektionen, af Ministeriet for Kirke= og Undervis¬

ningsvæsenet, overensstemmende med Reglerne i Pensions¬

loven af 5. Januar 1851 § 3, og beregnes efter Gennem¬
snittet af de Embedsindtægter, som vedkommende Lærer

eller Lærerinde har haft i de sidste 5 Aar før Entledigelsen,

dog at de Tjenesteaar, der gaa forud for vedkommendes

fyldte 30. Aar, ikke komme i Betragtning ved Beregningen.
Har den entledigede ved sin Entledigelse ikke været i 5 Aar

i Tjeneste efter det fyldte 30. Aar, lægges Gennemsnittet
af Embedsindtægten i Tjenesteaarene siden det fyldte 30.

Aar til Grund for Veregningen af Pensionens Størrelse.

Ingen Lærer eller Lærerinde, der ikke lige siden sin An¬

sættelse har foretaget de i §§ 2 og 3 omhandlede Indbe¬
talinger, kan erholde mere end Halvdelen af sin Lønning i
Pension, med mindre vedkommende mindst i 20 Aar,

nafbrudt forinden sin Entledigelse, har gjort de nævnte
Indbetalinger, i hvilket Tilfælde den fulde Ret til Pension

i Henhold til Reglerne i Lov af 5. Januar 1851 § 3
indtræder.

En fast ansat Lærer eller Lærerinde, der ved Ud¬

førelsen af sin Tjeneste kommer saaledes til Skade, at
samme maa afskediges, skal stedse erholde mindst Halvdelen

af sin Lønning i Pension.
7. Pensionen beregnes kun af den faste Lønning, som
er eller fremtidig maatte blive vedkommende Lærer eller

Lærerinde tillagt. Ved fast Lønning forstaas saavel den
vedkommende af Stat og Kommune tillagte faste Lønning i
Penge som mulig tillagte faste Naturalydelser eller Jordlod

eller fri Bolig, der ville blive at ansætte til en bestemt
Pengesum.

L. om Lærerpension paa Færøernc.
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Pensionen udbetales i de halvaarlige Terminer til de 29. Marts.

pensionsberettigede imod Forevisning af behørig Leveattest.
Er en Pension ikke hævet i et helt Aar, hjemfalder Beløbet
for det Aar til Pensionsfonden.

8. Forbrydelse af Embede medfører Fortabelse af

Retten til Pension, ligesom en pensioneret Lærer eller

Lærerinde forbryder sin Pension i de Tilfælde, hvor ved¬
kommende, dersom de havde været i Embede, vilde have
forbrudt samme.

9. Skulde paa Grund af uforudsete Omstændigheder
elle af anden Grund Penfionsfonden blive ude af Stand

til af Renterne af sin Kapital i Forbindelse med de aarlige

Indbetalinger til Fonden (jfr. §§ 2 og 3, helt at opfylde
sine Forpligtelser i Henhold til denne Lov, vil det
manglende blive at udrede med Halvdeleu af Statskassen

og den anden Halvdel at tilvejebringe ved Repartition
paa Kommunerne og Lærerpersonalet i Forhold til de af
dem til Pensionsfonden gjorte Indbetalinger. Denne Re¬

partition, ligesom ogsaa den i § 3 omhandlede, foretages af

Lagtinget.

10. Enhver gift Lærer, der fremtidig maatte blive fast
ansat paa Færøerne, er pligtig til, forinden sin Beskikkelse,

ved Indskud i Livsforsikrings= og Forsørgelsesanstalten af
1871 efter Reglerne for tvungen Forsikring at sikre sin
eventuelle Enke en Overlevelsesrente svarende til U af ved¬

kommendes pensionsberettigede Lønning, dog at denne For¬
pligtelse ogsaa kan fyldestgøres ved, at Forsørgeren for¬

sikrer sit Liv for et Beløb, der er mindst 15 Gange saa
stort som den pligtige Overlevelsesrente, naar han kan op¬

fylde de almindelige Betingelser for Livsforsikring i be¬
meldte Anstalt.

Samme Enkeforførgelsespligt paahviler de ved Al¬

mueskolevæsenet paa Færøerne fast ansatte Lærere, der efter
denne Lovs Ikrafttræden indgaa Ægteskab. Ingen Præst
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2. om Tidens Bestemmelse.

—

maa, under en Bøde af 100 Kr. til den i denne Lov

29. Marts

omhandlede Pensionsfond, ægtevie en saadan Skolelærer,

forinden denne har tilvejebragt Bevislighed for, at han
har berigtiget sin Pligt til Enkeforsørgelse i Henhold til
foranstaaende.

II. Med Samtykke af Ministeriet for Kirke= og Un¬

dervisningsvæsenet kan Lagtinget bevilge passende Under¬

støttelser af Pensionsfonden til entledigede Lærere, der ikke
ere pensionsberettigede, og til Lærerenker.
12. Denne Lov træder i Kraft den 1. Juli 1893.

29. Marts.

Lov om Tidens Bestemmelse.

(Ministeriet for

Nr. 83. Kirke= og Undervisningsvæsenet.
Indm. Saml. pag. 577.

Foreløbig Lov om Indtægts= og Udgiftsbevilling,

1. April.
Nr. 75

indtil Finansloven for Finansaaret fra I. April
1893 til 31. Marts 1894 er given *).
Indm. Saml. pag. 578.

Bekendtgørelse ang. Udførsel af Svin til Ud¬

1. April.

Nr. 76. landet. (Indenrigsministeriet.)
Indm. Saml. pag. 578.

1. April.

Lov om Ændringer i og Tilføjelser til Loven

Nr. 78. af 18. Juni 1870 om Livsforsikrings= og For¬

sørgelses=Anstalten af 1871. (Finansministeriet.)
Indm. Saml. pag. 579.

*) Den foreløbige Lov er kontrasigneret af Ministrene

J. B. S. Estrup, J. Nellemann,N. F. Ravn, Bahn¬

son, Ingerslev og Reedtz=Thott
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Lov om Bouus for Femaaret 1886—90 til 1. April.

Interessenter i Livsforsikrings= og Forsørgelses= Nr. 79.
anstalten af 1871. (Finansministeriet.)
Indm. Saml. pag. 584.

Lov ang. yderligere Foranstaltninger mod Ind¬ 1. April.

førelse af asiatisk Kolera. (Justitsministeriet.)

Nr. 84.

Indm. Saml. pag. 590.

Lov om Jordemødrenes Lønning m. m. (Ju= 1. April.
stitsministeriet.)

Nr. 85.

Indm. Saml. pag. 592.

Lov om nogle forandrede Bestemmelser om 1. April.
Dragør Lodseri. (Marineministeriet.)

Nr. 86.

Indm. Saml. pag. 593.

Regler for Forretningsgangen ved Ydelsen af 1. April.
Lægehjælp til Personer, der oppebære Alderdoms¬
understøttelse i Kjøbenhavn. (Kjøbenhavns Magi¬
strat.)
Lægegerningen ved Alderdomsforsørgelsen varetages af
Kommunelægerne, der hver især tilse det Lægedistrikt, hvori
de ere ansatte, under Jagttagelse af nedenstaaende nærmere
Bestemmelser.

Lægen maa modtage de syge til Konsultation i et
privat Konsultationslokale, for saa vidt de ikke selv fore¬

trække at møde i Distriktslokalet, til uærmere fastsat Tid.
Det paahviler ham at aflægge de fornødne Hjemmebesøg

og paa Forlangende af vedkommende Kredsinspektør at af¬

give Erklæringer om de Personers Helbredstilstand og Ar¬
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1. April. bejdsførlighed, der ansøge om eller oppebære Alderdoms¬
understøttelse.

Den alderdomsunderstøttede maa legitimere sig med sit

Kort. Er Kortet brunt, benyttes gule Recepter og gul
Henvisningsseddel til Hospital; er Kortet grønt (9: de

udenbys forsørgelsesberettigede Patienter), benyttes Re¬
cepter og Henvisningsseddel af grøn Farve. Naar Syge¬

hjælp ydes, gøres ingen Melding til Kredsinspektøren, for
saa vidt Kortet er brunt, hvorimod der, naar Kortet er

grønt, udstedes Lægeerklæring om Kuren og

Sygdommens Beskaffenhed, hvorefter Lægeer¬

klæringen uopholdelig tilstilles Kredsinspek¬
tøren. Om Henvisning til Hospital maa Meddelelse

altid uopholdelig gøres til Kredsinspektøren. Saavel
Recept som Henvisningsseddel benyttes, uden at Patienten

først skal indhente Paategning fra Kredsen, idet Recepten
lyder paa, at den er udstedt for Alderdomsforførgelsen, og
Oplag af noterede Henvisningssedler altid skulle ligge rede
hos Lægen.

Lægen maa ved Forhøring i hvert enkelt Tilfælde for¬
visse sig om, at Patienten boer i hans Lægedistrikt, og i

Tilfælde af Flytning anmelde dette for Kredsinspektøren
samt eventuelt henvise Patienten til Lægen i det paagældende
Distrikt.

For Frelserens og Nikolaj Alderdomshjem træder For¬
valteren i Kredsinspektørens Sted, og vil der altsaa være
at gøre Melding til den førstnævnte, naar Personer med

grønt Kort tages under Kur i Hjemmet eller naar nogen
af Husfællerne henvises til Hospital.
Rekvisiter til de alderdomsunderstøttede kunne kun til¬
staas, naar saadanne ere nødvendige for vedkommendes

Helbred, altsaa som en Del af Sygehjælpeu, og rekvireres
af Lægen gennem Kredsinspektøren, medens det i modsat
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Fald, og naar det drejer sig om Smaareparationer o. lign.,1. April.
maa overlades dem selv at bekoste dem. Lægen maa efterse
det leverede Rekvisit og kan om fornødent tilsige Patienten
til at møde med Rekvisitet, hvorefter han, for saa vidt det

befindes tilfredsstillende, forsyner Leverandørens Regning

med Attestationspaategning og indsender den til Magi¬
stratens 3. Afdeling.

Ethvert Dødsfald af en alderdomsunderstøttet, hvorom

Lægen udsteder Dødsattest, meddeles uopholdelig til Kreds¬
inspektøren.

Der leveres Lægen en Sygejournal, beregnet for
1 Aar, første Gang for Tidsrummet 1. Maj til 31. De¬
cember 1893. — Patienterne blive staaende under samme

Løbenumer hele Aaret igennem, og de føres kun til Af¬

gang i Tilfælde af Død, Flytning fra Lægedistriktet eller
Indlæggelse i Hospital. Overførsel til det nye Aars
Journal finder kun Sted for saadanne Patienters Vedkom¬

mende, hvem der i December Maaned er ydet Lægehjælp.

Ved Udgangen af hvert Aar indsender Lægen til Magi¬
stratens 3. Afdeling Fortegnelse over de udenbys forsørgelses¬

berettigede (grønne) Patienter (med Angivelse af Alderdoms¬
forsørgelsesnumer), der forblive i Kur, det vil sige overføres
i den nye Journal.

De fornødne Blanketter til ovennævnte Anmeldelser og
frigjorte Konvoluter stilles til Lægens Disposition. Oplag

rekvireres gennem Kredsinspektøren.

De af Fattigvæsenet benyttede Blanketter til de maaned¬
lige og aarlige Sygelister, der særlig blive at føre for de
alderdomsunderstøttede, anvendes foreløbig med fornøden

Forandring. De indsendes til Afdelingens 1. Sekretariat,
for Aarslisternes Vedkommende i 2 Eksemplarer, og tilstilles
herfra Stadslægen.
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4. April.

Cirk. ang. Kolportagebevillinger.

Indenrigsmin. Cirk. (til samtlige Politimestre)

ang., paa hvilke Vilkaar Kolportagebevillinger ere
meddelte.
Paa vedføjede Fortegnelse findes opført de gennem

Indenrigsministeriet ad mandatum udfærdigede, endnu

)

gældende Kolportagebevillinger *)

*) Disse Bevillinger ere følgende:
1)Bevillinger, gældende for Tidsrummet indtil

Udgangen af Aaret 1897:
Bevilling af 7. December 1892 for „Bibelsel¬
skabet for Danmark med dets Filialer“ til overalt

paa Landet og i Købstæderne at lade ombære og for¬
handle „de hellige Skrifter“

Bevilling af samme Dato for „Bestyrelsen for
den danske Diakonissestiftelse“ til overalt paa Landet

og i Købstæderne at lade ombære og forhandle „Dia¬
konissestiftelsens kristelige Almanak, saavel som andre

kristelige Bøger og Skrifter af religiøst=kristeligt Ind¬
hold, der ere eller maatte blive udgivne til Fordel
for Stiftelsen, samt endvidere autoriserede Salme¬

bøger med dertil hørende Tillæg, derunder Prædike¬
teksterne.“

Bevilling af samme Dato for „Bestyrelsen for
gudelige Smaaskrifters Udbredelse“ til overalt paa

Landet og i Købstæderne at lade ombære og for¬
handle „de af Foreningen udgivne gudelige Skrifter.“
Bevilling af samme Dato for „Bestyrelsen for

Kirkelig Forening for den indre Mission i Danmark¬
til overalt paa Landet og i Købstæderne at lade om¬
bære og forhandle „gudelige Skrifter.
Bevilling af samme Dato for „Det britiske Bi¬

belselskab“ til overalt paa Landet og i Købstæderne
at lade ombære og forhandle „de af Selskabet for¬

anstaltede Udgaver af Biblen og Dele af samme i
det danske og i fremmede Sprog.“

Bevilling af samme Dato for „Bestyrelsen for
Kirkelig Forening for indre Mission i Kjøbenhavn“

til i Staden Kjøbenhavn at lade ombære og forhandle
„gudelige Skrifter.

Cirk. ang. Kolportagebevillinger.

909 1893.

De paa Fortegnelsen under Nr. 1 opførte Bevillinger 4. April.
ere meddelte blandt andet paa følgende Vilkaar, nemlig:
1) at der til Kolportører kun antages Mænd, der opfylde
Lovgivningens almindelige Betingelser for at vinde
Næringsadkomst;
2)

at Kolportørerne antages for højst eet Aar ad Gangen

og saaledes, at Afskedigelse kan finde Sted til enhver
Tid;
3) at enhver Kolportør forsynes med et af Bevillings¬

haveren udfærdiget Legitimationsbevis, hvilket Bevis
skal indeholde en Fortegnelse over de Skrifter, det er

overdraget den paagældende at ombære og forhandle

Skrifterne skulle nævnes enkeltvis hvert for sig med

deres Titel, Trykkested og Aar;

Bevilling af samme Dato for „Den danske Folke¬
forenings Udvalg for Folkeoplysningens Fremme“ til

overalt paa Landet og i Købstæderne at lade ombære

og forhandle „de af samme udgivne Skrifter, dog

ikke saadanne, der berøre Øjeblikkets politiske eller
kirkelige Spørgsmaal.“

Bevilling af 10. December 1892 for „Dan¬

marks Afholdsforening“ til overalt paa Landet og i
Købstæderne at lade ombære og forhandle „Skrifter

der udelukkende omhandle Æmner vedrørende Af¬
holdssagen.
2)Bevilling af 2. November 1891 for For¬

lagsboghandler Ernst Bojesen af Kjøbenhavn til i
Tidsrummet indtil Udgangen af Aaret 1894 overalt

paa Landet og i Købstæderne at lade sælge eller ved

Forevisning af Prøvehæfter samle Subskribenter paa
det af ham udgivne Værk „Landmandsbogen.“

3) Bevilling af 20. November 1891 for Carl
Johan Smith af Odense til i Tidsrummet indtil

Udgangen af Aaret 1893 overalt i Riget saavel i
Købstæderne som paa Landet at falholde „Litografier
og Fotografier.“
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4. April. 4) at Indholdet af Bevillingen ordlydende gengives i et¬
hvert saadant Bevis;

5) at det forbydes Kolportøren at medføre andre Skrifter

end de i Bevillingen ommeldte, hvorhos i Overtræ¬
delsestilfælde det ham meddelte Legitimationsbevis

straks af Politiet vil være at fratage ham og at ind¬

sende til Indenrigsministeriet, samt endelig
6) at enhver Kolportør, forinden han begynder sin Virk¬

somhed i nogen Jurisdiktion, vil have at forevise det

ham medgivne Bevis for Politimesteren sammesteds.

Den paa Forteguelsen under Nr. 2 opførte Be¬
villing er meddelt paa i det væsentlige lignende Vilkaar,
dog at Kolportørerne skulle have Bopæl i det hver især

anviste Distrikt, og ved den paa Fortegnelsen under Nr. 3
opførte Bevilling er det gjort Bevillingshaveren til Pligt
paa ethvert Sted, hvor Tilladelsen benyttes, at fremvise Be¬
villingen for vedkommende Politimester.

Ved at meddele foranstaaende skulde man tjenstligst
anmode D’Hrr. Politimestre om at vaage over, at der ikke

drives Kolportage af dertil uberettigede, saavel som at
føre Tilsyn med, at de af Levillingshaverne antagne Kol¬

portører holde sig inden for de i Bevillingerne fastsatte
Grænser for deres Virksomhed, samt i Overtrædelsestilfælde

at fratage dem deres Legitimationsbeviser og hertil gøre
Indberetning derom.

Bekendtgørelse om, at Marstal Somandsforening

6. April.
Nr. 88. er

gjort delagtig i de i Sølov af 1. April 1892

§ 102 ommeldte Bøder. (Indenrigsministeriet.)
Indm. Saml. pag. 594.

911 1893.

Skr. ang. Snekastningspligt.

Bekendtgørelse om Bestemmelse i Henhold til 6. April.
Lov om Sønæringen m. m. af 25. Marts 1882 Nr. 89.

§ 23 om Fordelingen af Bøder efter nævnte Lov.
(Indenrigsministeriet.)
Indm. Saml. pag. 595.

Justm. Cirk. (til samtlige Udskrivningschefer, 12. April.

Lægdsforstandere, Lægdsmænd og Mønstringsbe¬

styrere) ang. Deling af 3. Udskrivningskredses 91.
Lægd (Humble Sogn) i 2 Lægder: Lægd 91 a,
Humble Sognefogeddistrikt (Byerne Humble, Humble Ko¬

have, Helsned, Hesselbjerg, Ristinge og Paaø), og Lægd
91 b, Haugbølle Sognefogeddistrikt (Byerne Kjædeby, Kjæ¬
deby Haver, Haugbølle, Brandsby og Hagenby).

Bekendtgørelse indeholdende Forskrifter og Regler 13. April.
forSkibes Forsyning med Lægemidler.

(Inden= Nr. 91.

rigsministeriet.)
Indm. Saml. pag. 596.

Indenrigsmin. Skr. stil Amtmanden over Vi= 13. April.

borg Amt) ang., hvørvidt den Omstændighed, at en

Ejendom i Snekastningsaarets Lob overgaar til ny

Ejer eller Bruger, kan bevirke Forandring i For¬

tegnelsen over de snekastningspligtige.
Ved at forelægge Ministeriet tvende til Hr. Amtmanden

indkomne Forespørgsler, henholdsvis fra N. N. Sogneraad
og fra Snefogden for N. N. Sogns 4. Kreds, om, hvor¬
ledes der skal forholdes, naar en Ejer eller Bruger, hvem
der i Henhold til Snekastningslovens § 5 er paalignet

Snekastningsarbejde efter Folkehold, i Aarets Løb fratræder

vedkommende Ejendom, og hans Eftermand i Besiddelsen
Fjortende Hæfte.
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13. April ikke har Folkehold, har De i Skrivelser af 8. og 22. f. M.
begært en Udtalelse fra Ministeriet om denne Sag.

Saaledes foranlediget skulde man til Efterretning og
videre fornøden Bekendtgørelse tjenstligst melde, at Mini¬
steriet maa holde for, at den Omstændighed, at en Ejendom
i Snekastningsaarets Løb overgaar til en ny Ejer eller

Bruger, ikke kan medføre nogen Beføjelse for Sogneraadet
til af Hensyn til indtrufne Forandringer i de Forhold,
der have dannet Grundlaget for Ejendommens Ansættelse

til Snekastning, at foretage Ændringer i den for Aaret

gældende Fortegnelse over de snekastningspligtige i vedkom¬

mende Kreds, og det uanset om Snekastningsbyrden er

paalignet helt efter Hartkorn eller delvis ogsaa efter byg¬
ningsafgiftspligtige Bygningers Assurancesum eller Folke¬

hold. Derimod bliver der selvfølgelig at tage Hensyn til de

forandrede Forhold ved Affattelsen af den for det følgende
Aar gældende Fortegnelse.
Med Hensyn til, at De endvidere har forelagt Mini¬

steriet Spørgsmaalet om, hvorvidt det er Snefogden eller
Sogneraadet, der har at træffe Foranstaltning til at til¬
vejebringe lejet Mandskab, saafremt Mandskab maa tilveje¬

bringes til Erstatning for udeblevne eller uarbejdsdygtige
Personer, skal man tilføje, at man ikke skønner rettere end,

at Snefogdens Beføjelse til i det forudsatte Tilfælde at leje
Mandskab maa bero paa Indholdet af de Forskrifter, som

Sogneraadet, der har Ansvaret for Snekastningens be¬
hørige Udførelse, i Henhold til Snekastningslovens § 12

har givet ham med Hensyn til hans Virksomhed som
Snefoged.

13. April.

Foreløbig Forretningsgang for Forsørgelses¬

væsenet i Kjøbenhavn. (Kjøbenhavns Magistrat.)
Bogføringen.
Senest den 1. Maj leveres der hvert Distrikt for hver

Person, der i Distriktet har nydt nogen som helst Hjælp
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(fast Almisse undtagen) efter den 20. Marts d A. en saa¬13. April.
kaldet Personalbog, forsynet med Løbe= og Distrikts¬

numer udenpaa Bindet (Løbenumeret altid med almindelige
Tal og Distriktsnumeret med Romertal), og udfyldt for

saa vidt angaar Personalia, samt et til Personaliabøgerne
hørende Register.

Efterhaanden som der er Lejlighed dertil, men senest
den første Gang enhver af de ommeldte Personer efter 1.

Maj d. A. faa tilstaaet ny Hjælp eller Fornyelse af

ældre do., rekvireres Sagen fra Afdelingen, og de ikke udfyldte
Rubra i Personalbogen udfyldes overensstemmende med
Kredsinspektørens Anvisning.

Ved fremtidig Tilstaaelse af en hvilken som helst
egentlig Fattighjælp, fast Almisse undtagen, til saadanne,
for hvem Personalbøger ikke tidligere ere udfærdigede, udfyldes
en saadan straks fuldstændig og registreres efter Løbenumeret.
Ved enhver senere Tilstaaelse af ny Hjælp eller For¬

nyelse af ældre do. gøres fornøden Tilførsel i Personal¬

bogen, saaledes, at denne til enhver Tid i kort Uddrag
indeholder alt den paagældende Person eller Familie ved¬

rørende, som det er af Betydning at kende ved Spørgs¬
maalet om Tilstaaelse af Hjælp.

Ved Flytning til et andet Distrikt sendes Bogen til
dette, idet der samtidig i Registret noteres Datoen og
under en skraa Brøkstreg Distriktet, medens Pladsen over

Brøkstregen lades aaben til det tilflyttede Distrikts Løbe¬
nummer, t. Eks. „81 93 (X“ Det tilflyttede Distrikt

overstreger straks det fraflyttede Distrikts Løbenummer og
Distriksnumer paa Personalbogen, dog saaledes, at det kan

læses (t. Eks. 897X“) og forsyner det med sit eget Løbe¬

numer og Distriktsnumer (t. Eks. ,412,X“), registrerer den
og meddeler Numeret til det fraflyttede Distrikt, der der¬

efter noterer det i sit Register ovenover den allerede

ved Afsendelsen trukne Brøkstreg (t. Eks., jfr. foran,
81 93 421X).

1893.
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13. April.

Personalbogen maa aldrig udleveres den trængende, end

ikke i lukket Kuvert, men maa altid, naar den skal tilstilles
Kredsen eller et andet Distrikt, sendes pr. Bud eller Post.

I en lille Notitsbog opføres til enhver Tid de i
Distriktet ledige Løbenumere. Oprindelig altsaa blot Numrene
fra et vist Tal; hvis der til Eks. den 1. Maj d. A. er

udfærdiget 366 Personalbøger i et Distrikt, opføres der blot
i Notitsbogen: „367 f. f.“ — Bortsendes derefter en Bog

til et andet Distrikt paa Grund af Flytning eller til Af¬

delingen paa Grund af samtlige Familielemmers Død eller
Udvandring m. v., opføres den bortsendte Bogs Numer
efter „367 f. f.“ t. Eks. 24—115“ osv. — Benyttes der¬

imod Nr. 367, saa udslettes dette, og der opføres: „368
f. f.“ Efterhaanden som enkelte ledige Numre benyttes,

udslettes de blot.
I saadanne Tilfælde, hvor der kun tilstaas negentlig
Fattighjælp, saasom Lægehjælp (uden Medicin), Jordemoder¬

hjælp, Begravelseshjælp, Hjælp efter §63 m. v., udfærdiges

ingen Personalbog, men der indføres kun ganske kort Per¬
sonalia for samtlige Familiemedlemmer, Bolig, Op¬
lysning om Trangen og den tilstaaede Hjælp i

en lille Supplementsbog i Kvartformat. De paa¬

gældende registreres i det almindelige Register med Augivelse

af Pagina. IRegistret indføres endelig ogsaa med Afdelingens
Journalnumer saadanne, over hvem der vel i Distriktet er

optaget Afhøring, men uden at der i Distriktet er ydet Hjælp,
saasom Alimentanter, Personer, hvem der er tilstaaet Kur
paa Kysthospitalet, og lignende.

For den faste Almisse forbliver det indtil videre
ved den hidtidige Ordning.

I øvrigt føres slet ingen Bøger eller Journaler, men

kun en Sagliste.
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Med Hensyn til Udfyldningen af Afhøsrings=, Til¬ 13. April.
staaelses= og Fornyelsesblanketter osv. forbliver alt som

hidtil. Datum for Recepter, Ekstrasygehjælp og deslige
indføres i Lægernes Protokoller.

Tilstaaelsesmyndigheden.
Fast Almisse

tilstaas paa Tid og indenfor Regulativet samt,

for saa vidt det ikke er første Gang ved¬
kommende faar Fattighjælp, af Kredsen.
ellers

af

Lemmeplads

af

Afdelingen.
Afdelingen.

Ekstrapengehjælp,
dog kun i Løbet af et Kalenderaar indtil 3

Maaneders løbende Hjælp og 3 Gange
Huslejehjælp
Kredsen.
ellers Afdelingen.

Interimspengehjælp.

Fornyelse af løbende Pengehjælp fra 1

—

31½, med mindre Kredsen har tilføjet: uden
Fornyelse: Distriktet.

Al anden Pengehjælp. Kredsen.

dog kun indenfor følgende Grænser:
Leje høist 3 Gange i et Kalenderaar: lø¬
bende Hjælp for indtil 6 Maaneder i
det hele i et Kalenderaar og for høist 3

Maaneder ad Gangen og med højst 1 Kr.

ugentlig for hvert Familiemedlem, og 3

Kr. ugentlig eller 10 Kr. maanedlig for
en enkelt Person. Herhen hører kun

Hjælp, der i egentlig Forstand falder ind
under Fattiglovens § 1, altsaa navnlig

ikke præventiv Hjælp, Etableringshjælp,

Betaling af Gæld, Rejsepenge, Ekvipering
39“
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til særlig Haandtering, Anskaffelse af Sy¬

13. April

maskiner m. v.

ellers

Afdelingen.

Anden Ekstra=Almisse og Interimshjælp.

1. Henvisning til Johannes¬
Stiftelsen og Ladegaarden.
2.

Indlæggelse paa Ladegaar¬
den som Straf

3.

Indlæggelse paa Optagelses¬
anstalten

5.

5
Afdelingen.

Indlæggelse paa Husvilde¬
afdelingen

4.

5

3
3

5

Børns Anbringelse i midlertidig Pleje
indenfor Regulativet Distriktet.

6.

Brændselshjælp Distriktet.

7.

Indløsning af pantsat Tøj

8.

Beklædning efter Lægerekvisition og en¬
kelte Stykker af mindre Værdi.
ellers

Kredsen.

Distriktet,
Kredsen.

9. Middagsmad indtil 14 Dage Distriktet,
ellers Kredsen.
10.

Udlaan af Sengerekvisiter (Tæpper)

11.

Udlaan af Symaskiner, Redskaber og
lignende

12.

Afdelingen.

Specialbehandling, efter direkte Ind¬

stilling
13.

Distriktet.

Afdelingen.

Rekvisiter, dog kun for saa vidt de af

Lægen ordineres som nødvendige, ikke
som blot ønskelige. Distriktet,

ellers, efter direkte Indstilling . Afdelingen.
14.

Sygehjælp og Hospital Distriktet.

15. Jordemoder= og Begravelseshjælp in na¬
tura

Distriktet.
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16. Brødhjælp:

a) Ekstrabrødhjælp

1893.

13. April.
Kredsen.

b) Forandring af Brødhjælp til Sigte¬

brød og omvendt efter Lægeanbefaling Distriktet.
0) Interimsbrødhjælp fra 11—A(g i 12

Uger fra Tilstaaelsesdagen.. Distriktet.

Do. i Resten af Aaret indtil 6 Uger. Distriktet,
ellers i indtil 26 Uger i 1 Aar .. Kredsen,
derudover. Afdelingen.

Anvisning og Indberetning m. v.

Al Pengehjælp anvises af Afdelingen, kun med Und¬

tagelse af Huslejehjælp, for saa vidt den skal hæves af Hus¬

værten, i hvilket Tilfælde Anvisningen udstedes af Kredsen

og samtidig særskilt Indberetning gøres til 2. Sekretariat,
hvorfra Kommunikation gives Kassereren.

Samtlige Afhørings=, Tilstaaelses= og Fornyelses¬
blanketter over Pengehjælp, som er tilstaaet henholdsvis

af Kredsen eller Distriktet, derunder ogsaa fast Almisse,
indsendes efterhaanden som de ere færdige — til 2.

Sekretariat, der udfærdiger Kort og Anvisninger efter dem.
Naar de indkomme inden Kl. 1, skulle Kort og Anvis¬
ninger, for saa vidt angaar Interimshjælp,ligge ud¬
færdigede den næste Dag fra Kl. 10 til Afhentning af de

fattige, medens Almissekortene først kunne afhentes 3 Dage
efter Indsendelsen.

Anvisninger paa Naturalhjælp udfærdiges, for saa vidt

den kan tilstaas af Kredsen eller Distrikterne, af disse

sidste.
Der leveres paa Rekvisition Distrikterne Blanketter til
Brødkort.

Over enhver Art af Hjælp, som af Distrikterne an¬
vises direkte paa Forsørgelsesvæsenets Stiftelser, derunder

ogsaa Brændselshjælp, Udlaan af Sengerekvisiter m. v.,

I18 Forel. Forretningsgang f. Forførgelsesvæsenet i Kbhvn.
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13. April. udfærdiges der af disse maanedlige Lister paa trykte
Blanketter, som inden den 8. i den paafølgende Maaned
indsendes til Afdelingen gennem Kredsen og forelægges
Borgmesteren.

Med Sygehjælp og lign. forholdes som hidtil.

Forretningsgang.

I ethvert Tilfælde, hvor Hjælp ikke enten skal tilstaas

af Distriktet selv eller efter de ovenfor givne Regler skal
indstilles direkte til Afdeliugen, sendes Afhørings=, Til¬

staaelses= eller Fornyelsesblanketter udfyldt som hidtil og
med Indstilling som hidtil tilligemed den tilhørende Per¬
sonalbog til Kredsen, der derefter henholdsvis paaresolverer

Sagen eller forsyner den med sine Bemærkninger, eventuelt
efter nærmere Forhandling med Distriktet og, om fornødent,

fornyet Undersøgelse. Kredsen indsender Sagen direkte til

Afdelingen og remitterer Personalbogen til Distriktet, efter
at have ndfyldt Rubrikkerne om Tilstaaelse af Hjælp og
Aarsagen til Trangen.

Enhver af Distriktet selv tilstaaet Hjælp indføres af
dette i Personalbogen, og i de Tilfælde, hvor Indstilling

sker til Afdelingen enten direkte fra Distriktet eller gennem

Kredsen, indføres henholdsvis af Distriktet og af Kredsen
den indstillede Hjælp i Personalbogen som tilstaaet,

idet 2. Sekretariat vil have at give Distriktet Underret¬
ning i ethvert Tilfælde, hvor Indstillingen ikke er bleven

fulgt, for at fornøden Rettelse kan foretages i Personal¬

bogen.

Enhver Blanket (ogsaa Brødkort), der udgaar fra Di¬
striktet, forsynes baade med Afdelingens og med Personal¬
bogens Numer, ligesom Kort og Skrivelser, der udfærdiges

i Afdelingen, forsynes med begge Numre. Personalbogens
Numer maa derfor indføres i Afdelingens Protokoller over
tilstaaet Hjælp.
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For saa vidt Distriktet anser det overvejende sand¬ 13. April.
synligt, at dets Indstilling vil blive fulgt, paalægges det,
saa snart Distriktet anser Sagen moden dertil, den Træn¬

gende at møde i Afdelingen 3. Dagen efter (altsaa fra

5. til 8., 11. til 14. osv.), dog Helligdage ikke iberegnede,
for at hente Kort eller Anvisning og hæve Hjælpen (kfr
dog ovenfor om den Husleje, som anvises af Kredsen og

hvorpaa Anvisningen derefter gennem Distriktet maa til¬
stilles vedkommende), idet der nemlig gaas ud fra, at Ind¬
stillingen senest næste Formiddag tilstilles Kredsen og atter

derfra den paafølgende Formiddag Afdelingen; skulde
Kredsen af en eller anden Grund ikke kunne faa Sagen

ekspederet saa hurtig, maa der gennem Distriktet eller om

fornødent direkte gives den trængende Kontraordre. Anser
Distriktet det derimod tvivlsomt, om Indstillingen vil blive
fulgt, eller ønsker nærmere Konference med Kredsen, maa

særlig Tilsigelse sendes den trængende, saa snart det bestemt
kan vides, naar Sagen indgaar til Afdelingen. Der maa

altid tilføjes enhver Sag Bemærkning om, hvorvidt der er
tilsagt eller ikke.

I Sager om fast Almisse gives altid særlig
Tilsigelse, og for saa vidt Almissesagen skal paaresolveres

af Afdelingen, tilsiges der ved 2. Sekretariats Foranstalt¬

ning til den Torsdag Kl. 1, som falder mindst 3 Dage
efter, at Indstillingen er indsendt.
C
I saadanne Tilfælde, hvor Distriktet anser det paa¬

trængende nødvendigt straks at yde en Hjælp, kan dette ske
af et Beløb, som vil blive stillet til Distriktets Disposition;

men der maa da paa Sagen gøres udtrykkelig Bemærkning
desangaaende, hvorefter det udbetalte vil blive Distriktet
refunderet.

For saa vidt nogen trængende vil fremføre Klage over

en truffen Afgørelse eller andet, bliver han hermed at hen¬

vise til Afdelingen, ikke til Kredsen.
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L. om Kontorudgifter.

Der holdes mindst 1 Gang hver Uge et Møde i Kreds¬

lokalet, hvor Kredsinspektøren og Distriktsforstanderne samles
til Drøftelse dels af almindelige Spørgsmaal dels af saa¬

danne enkelte Sager, som enten Kredsen eller Distriktet
øusker drøftede.

14. April.

Lov om Konsulatvæsenet *). (Udenrigsmini¬
steriet.)

Nr. 92.

Indm. Saml. pag. 598.

14. April.

Lov om Udvidelse af Sindssygeaustalten ved

Nr. 93. Middelfart. (Justitsministeriet.)
Indm. Saml. pag. 601.

14. April.
Nr. 94.

Lov om Vederlag for Kontorndgifter til for¬

skellige Retsbetjentembeder. (Justitsministeriet.)
Vi Christian den Niende osv. G. v.: Rigs¬
dagen har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadfæstet
følgende Lov:

1. Vederlaget for Kontorudgifter ved efternævnte Rets¬

betjentembeder fastsættes fra 1. April 1893 at regne til
følgende Beløb aarlig:

1) til Embedet som Byfoged samt By= og
Raadstueskriver i Nakskov 2,775 Kr.

2) til Embedet som Birkedommer og Skriver
i Holsteinborg Birk 1,660 —

3) til Embedet som Byfoged og Skriver i

Stubbekjøbing samt Herredsfoged og

Skriver i Stubbekøbing Herred. 2,765 —

*) Loven er kundgjort paa Island ved Bekendtgørelse
af 18. September 1893.
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4) til Embedet som Birkedommer og Skriver

1893.

14. April.

i Frederiksberg Birk 9,500 Kr.
2. Vederlaget for Kontorudgifter ved efternævnte

Retsbetjentembeder fastsættes fra 1. April 1893 at regne
til følgende Beløb aarlig:

1) til Embedet som Birkedommer og Skriver

i Frijsenborg=Faurskov Birk.... 3,325 Kr.
2) til Embedet som Birkedommer og Skriver

i Hørsholm Birk. 2,520 —
3. Vederlaget for Kontorudgifter ved efternævnte

Retsbetjentembeder fastsættes fra 1. April 1893 at regne til
følgende Beløb aarlig:
1) til Embedet som Byfoged og Byskriver i

Skive samt Herredsfoged og Skriver i
Sallinglands Herreder

4,530 Kr.

2) til Embedet som Herredsfoged og Skriver

i Bjerge og Aasum Herreder 3,500 —
3)til Embedet som Birkedommer og Skriver

i Kronborg vestre Birk 3,240 —
4) til Embedet som Byfoged og Byskriver i
Nykjøbing samt Herredsfoged og Skriver

i Nykjøbing Herred. 3,155
4. Vederlaget sor Kontorudgifter ved efternævnte

Retsbetjentembeder fastsættes fra 1. April 1893 at regne til
følgende Beløb aarlig:

1) til Embedet som Byfoged, By= og Raad¬
stueskriver i Kjøge, Herredsfoged og Skri¬
ver i Bjeverskov Herred samt Birkedom¬

mer og Skriver i Vallø Stifts Birk..

3,560 Kr.

2) til Embedet som Birkedommer og Skriver

i Kjøbenhavns Amts nordre Birk.. 9,065 —

3) til Embedet som Byfoged og Byskriver i
Rønne 2,390 —

1893.
——
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14. April. 4) til Embedet som Byfoged og Byskriver i
Ringkjøbing samt Herredsfoged og Skri¬
ver i Ulfborg=Hind Herreder. 4,440 Kr.

5) til Embedet som Herredsfoged og Skriver
i Hatting Herred. 2,780 —

5. Vederlaget for Kontorudgifter ved efternævnte

Retsbetjentembeder fastsættes fra 1. April 1893 at regne
til følgende Beløb aarlig:

1) til Embedet som Herredsfoged og Skriver

i Østerflakkebjerg Herred 2,650 Kr.

2) til Embedet som Byfoged og Byskriver
i Vordingborg samt Birkedommer og
Skriver i Vordingborg søndre Distrikts
Birk

3,280

3) til Embedet som Byfoged, By= og Raad¬
stueskriver i Faaborg samt Herredsfoged
og Skriver i Salling Herred

4,530

4) til Embedet som Birkedommer og Skri¬
ver i Grevskabet Muckadells samt Baro¬

nierne Holstenhus og Brahetrolleborgs
Birker

2,240

5) til Embedet som Byfoged og Byskriver i

Nysted samt Birkedommer og Skriver i
Nysted

Birk

2,290

—

6) til Embedet som Herredsfoged og Skriver

i Hellum og Hindsted Herreder.. 4,270 —
7)til Embedet som Byfoged samt By= og

Raadstueskriver i Aarhus 7,340 —

6. Vederlaget for Kontorudgifter til efternævnte

Retsbetjentembeder fastsættes fra 1. April 1893 at regne
til følgende Beløb aarlig:

1) til Embedet som Herredsfoged og Skriver
i Arts og Skippinge Herreder... 3,320 Kr.

Fiskerilov for Færøerne.

2) til Embedet som Birkedommer og Skriver
i

Fejø

1893.
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Birk 1,250 Kr.

3) til Embedet som Byfoged og Byskriver i
Skagen

1,665

—

4) til Embedet som Byfoged samt By= og

Raadstueskriver i Fredericia. 3,187 —

Fiskerilov for Færøerne. (Justitsministeriet.)

14. April.

Vi Christian den Niende osv. G. v.: Rigs¬ Nr.

dagen har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadfæstet
følgende Lov:

1. I Aaer og Bække samt 50 Favne uden for deres

Udløb i Stranden, skal det, for saa vidt Fangsten ikke be¬

vislig sker for at forsyne Udklækningsanstalter med befrugtet
Rogn eller i videnskabeligt Øjemed, være forbudt paa nogen

som helst Maade at fange Drreder eller Foreller i Tiden
fra 1. September til 1. Januar. Hvor Forholdenes

Beskaffenhed maatte gøre det ønskeligt, kunne dog mindre

Afstande uden for Aaers og Bækkes Udløb end de oven¬
for nævnte efter Lagtingets Indstilling fastsættes af Justits¬
ministeriet.

Hvor de nævnte Fisk have deres Tilhold i Aaer eller

Bække, forbydes det saavel Lodsejerne som andre at be¬

skadige Aabredden eller bortgrave den saaledes, at Fiskenes
Skjulesteder eller Legepladser derved forstyrres. Denne

Bestemmelse kommer dog ikke til Anvendelse, hvor rette

vedkommende bortgraver Aabredden for at bortlede skadeligt
Vand fra Jorderne eller i andet lignende nødvendigt
Øjemed.

Ingen maa udlægge Garn eller anbringe Dæmninger

eller andre faste Fiskeindretninger i en Aa saaledes, at Fisken

ikke kan trække forbi, og i ethvert Tilfælde ikke længere ud
end til Midten af Aaløbet.

95.
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Anbringes Garnene eller Fiskeindretningerne fra begge

Bredder enten lige over for hinanden eller i kortere Af¬
stand fra hinanden end 20 Alen, maa dog ingen af dem

bringes Midtstrømslinien nærmere, end at der i Midten
af Vandløbet bliver et aabent Rum af 3 Alen eller, saa¬
fremt Vandløbet ikke er 9 Alen bredt, af mindst 1 af dets
Bredde.

Ingen maa benytte Garn i Indsøer, Aaer eller Aa¬

mundinger, der i vaad Tilstand have en ringere Maskevidde
end 11 Tomme fra Knude til Knude.

Al Fangst af Ørreder eller Foreller med Garn,

Not eller lignende Fiskeredskaber i Søer, Aaer eller 50
Favne ud for disses Udløb i Stranden skal være for¬
budt i et Tidsrum af 5 Aar fra denne Lovs Ikrafttræden
at regne.

Bestemmelserne i denne Paragraf skulle dog ikke
være til Hinder for Notkast efter Sej eller Sild. Skulde

der ved saadan Fangst fanges Ørreder eller Foreller paa
de Steder eller til saadanne Tider, som omhandles i

Paragraffens 1. og 6. Stykke, blive de, for saa vidt de
ere levende, og Omstændighederne i øvrigt tillade det, at
sætte ud igen.

2. I Tiden fra 1. Juli til 31. December er enhver,
der er berettiget til at fiske paa dansk Søterritorium, uden

Hensyn til, hvem der er Ejer af Forstranden, berettiget til
overalt paa Færøerne, hvor der gaar Strøm ved Landet,

undtagen under matrikuleret Bø, at landdrage og opbjerge
Sej imod at svare Landpart, som af Landejerne kan for¬

langes aflagt med indtil U af Fangsten.
Landparten tilfalder vedkommende Ejer, Fæster eller
Beneficiarius i Forhold til det Marketal, hvormed hver

især er lodtagen i den Grund, hvor Noten landdrages.
Drives Jorden ved Opsidder, anses dog denne berettiget

til Landparten, for saa vidt samme erlægges in natura,

Fiskerilov for Færøernc.
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naar ikke anderledes imellem ham og den paagældende Ejer 14. April.
eller Beneficiarius derom er vedtaget.
Bliver Landparten ikke modtaget in natura enten

paa Fangststedet eller Notmandskabets Hjemsted, eller kan

den paa Grund af Omstændighederne ikke aflægges in
natura paa et af disse Steder, skal Notmandskabet, naar

ikke anderledes er bestemt, inden 3 Uger opgive Fang¬
stens Størrelse og efter gangbar Pris betale Landparten,

der i dette Tilfælde kun kan forlanges aflagt med indtil
ig af Fangsten.

I Tilfælde af Tvist afgøres Spørgsmaalet om, hvor
der gaar Strøm ved Landet, af 3 af Retten for hvert en¬
kelt Tilfælde udmeldte uvillige Mænd.

3. Om Notkast efter Sej i Fjorde, Vige og Sunde,
hvor der ikke gaar Strøm, samt under matrikuleret Bø,

om Strømmen gaar lige til Land, kan der træffes særlige
Vedtægter, der foruden at indeholde de i § 11 omhandlede
Regler give Interessentskaber, der staa aabne for Ind¬

trædelse af samtlige den paagjældende Bygds eller de paa¬

gældende Bygders Beboere, Eneret til at landdrage Sej
paa begrænsede Stykker af Forstranden (jfr. § 12).

4. Paa de i §§ 2 og 3 nævnte Steder tilkommer
Retten til Notkast efter Sej, naar de nævnte Paragraffer

ikke finde Anvendelse, vedkommende Ejere og Besiddere under

deres Land, dog at fremmede ogsaa kunne landdrage Sej
paa en Forstrand, naar Ejere, Fæstere eller Beneficiarier til
mindst Halvdelen af det paagældende Marketal dertil have

givet deres Samtykke.

5. Der, hvor nogen er berettiget til at landdrage

Not, er han ogsaa berettiget til under Fangsten og i An¬

ledning af denne at optrække Baade og Redskaber og istand¬
sætte disse.
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6. Med Hensyn til Landdragning af Sild har det sit

Forblivende ved den i N. L. 5—11—16 hjemlede almindelige
Adgang.

7. Foraarsager et Notmandskab Skade paa Bø, Hauge
eller paa de i Henhold til Jagtlov for Færøerne af 9. Fe¬

bruar 1854, jfr. Lov af 21. November 1871 og Lov om

Fredning af Edderfugle af 29. Marts 1887, fredlyste
Steder, eller lægger det Hindringer i Vejen for sædvanlig

Afbenyttelse af Grunden, vil der herfor være at erlægge

billig Erstatning, som i Mangel af mindelig Overenskomst
fastsættes af Sysselmanden med tvende af ham tiltagne

uvillige Mænd. Til dette Skøn, der er endeligt, tilsiges
Notmandskabet af vedkommende Rekvirent med et af Sys¬
selmanden i hvert enkelt Tilfælde fastsat Varsel. Foruden

Skydsudgifterne tilkommer der i Anledning af Forretningen
Sysselmanden 4 Kr. og hver af Mændene 2 Kr., hvilke
Omkostninger udredes af Notmandskabet, saafremt Skade
befindes at være sket, ellers af vedkommende Rekvirent.

8. Hvor Notkast sker, maa, efter at Tov er udgivet
og Noten begyndt at kastes, saafremt dermed fortsættes uden

usædvanligt Ophold, intet Fiskeredskab udsættes inden for
det Rum, som Noten antages at ville omslutte.
Ere Garn eller andre Fiskeredskaber forud udsatte, som

ville være til Hinder for Notens Trækning eller Stæng¬
ning, er Notmandskabet berettiget til at optage dem eller

drage Noten i Land og mulig derved tillige de udsatte Garn
eller Redskaber mod Erstatning til disses Ejere for tilføjet

Skade og Fiskespild.

Hvor de paagældende ikke i Mindelighed kunne enes
om denne Erstatning, bliver den at fastsætte efter de i § 7
givne Regler.
9. Hvor flere Hold vogte paa Sej eller Sild, er

den berettiget til Kastet, som først har udgivet sit Tov og

Fisteritov for Færøerne.
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begyndt at udkaste Noten samt uden usædvanligt Ophold 14. April.
fortsætter dermed, og maa ingen hindre ham deri.

Have to Hold paa en Gang begyndt Udkastningen, men

det ene uden for det andet, blive de, hvis der i begge Noter
findes Sej eller Sild, og det ydre Hold ikke kan bjærge sin
Fangst. førend den indre Not er optagen, fælles om Dræt¬
ten, og hvers Andel fastsættes i Mangel af mindelig Over¬

enskomst efter de i § 7 givne Regler.
10. Enhver, der søger at hindre eller umuliggøre et

Notfiskeri saasom ved at være til Hinder for Notens Ud¬

sætning, eller ved Skyden, Stenkast, Støjen eller deslige,

saavel som enhver, der efter at Noten er stænget, forsætlig
beskadiger samme eller forspilder Fangsten i det hele eller

for en Del, straffes efter nærværende Lov, for saa vidt
Handlingen ikke efter den almindelige Straffelov medfører
højere Straf.

II. For Fiskeriet i Fjorde, Vige og lignende Ind¬
skæringer fra Havet samt i Sunde, hvor der ikke gaar

Strøm, kan der træffes særlige Vedtægter indeholdende

Regler for Tiden, hvori, og Maaden, hvorpaa de forskellige
Fiskerier maa drives, om, hvilke Redskaber der maa bruges,

om disses Indretning m. v. samt indeholdende Bestemmelser
til Ordningen af Forholdet mellem Fiskeri og Sejlads (der¬
under Opankring af Fartøjer m. m.) samt om Ordens

Overholdelse under Fiskeriet.
Disse Vedtægter maa dog ikke, undtagen i det i § 3 nævnte

Tilfælde, indeholde noget, hvorved der hjemles enkelte Per¬
soner nogen Forret for andre.
12. Forslag til de i §§ 3 og 11 nævnte Vedtægter

affattes af de tilgrænsende Kommuners Forstanderskaber (i

Thorshavn Kommunalbestyrelsen) og henlægges derpaa efter

forudgaaet Bekendtgørelse ved Kirkestævne i 14 Dage til
almindeligt Eftersyn i de til det paagældende Vand græn¬
sende Bygder.

1893.
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Indsigelser mod Forslaget indsendes skriftligt til For¬
standerskabets Formand. Efter at Forstanderskabet derpaa

endelig har vedtaget Forslaget, sendes dette til Sysselmanden,
som i Thorshavn ved et af ham sammenkaldt Møde, og

paa Landet ved næste Grandestævne, oplæser det i hver af
de ovenfor nævnte Bygder og giver de kommunale Vælgere

i hver Bygd Lejlighed til at stemme for eller imod samme

Naar Afstemningen har fundet Sted i alle Bygderne, sam¬
mentæller Sysselmanden Stemmerne. Have 2, af Væl¬

gerne sluttet sig til Vedtægten, indsender Sysselmanden den

til Lagtinget. I modsat Fald underrettes Forstanderskabet
om Afstemningens Udfald.
Tiltrædes et paa foranførte Maade vedtaget Forslag til

Vedtægt ikke af Lagtinget, underretter dette vedkommende
Forstanderskab om, hvilke Punkter det er, Tinget ikke har
kunnet billige. Sendes Forslaget derimod med Lagtingets
Anbefaling til Justitsministeriet, kan dette stadfæste samme

som gældende Fiskerivedtægt.
Vedtægten kan til enhver Tid ophæves af Justits¬
ministeriet med eller uden forudgaaet Jagttagelse af den ved

dens Tilvejebringelse benyttede Fremgangsmaade. Ønskes
Vedtægten forandret, skal den nævnte Fremgangsmaade altid
iagttages.

13. Fiskeri med Trawl paa Søterritoriet ved Fær¬
øerne er forbudt

Bliver Justitsministeren opmærksom paa, at der fiskes

med nyopfundne Redskaber, som kunne anses for skadelige
enten for Fiskeriet i Almindelighed eller for andet lov¬

hjemlet Fiskeri, kan han udstede Forbud mod Brugen af
saadanne Redskaber, men Spørgsmaalet bliver hurtigst
muligt at søge ordnet ved Lov.
14. Overtrædelser af Bestemmelserne i denne Lov

straffes med Bøder fra 5 til 200 Kr., som tilfalde den for
vedkommende Kommune ved Lov af 9. Februar 1883 om

L. om Frihed for Bygnjngsafgist.

929 1893.

Ændringer i Lov om Fattigvæsenet paa Færøerne af 22. 14. April.
Marts 1855 anordnede Understøttelseskasse.

15. Bødesager i Anledning af denne Lov behandles
som offentlige Politisager.

16. Forseelser imod denne Lov kunne ikke paatales
senere end 6 Maaneder, efter at de ere begaaede.

Lov om Frihed for Bygningsafgift“). (Finans= 14. April
ministeriet.)

Nr. 97.

Indm. Saml. pag. 602.

Lov om Bygningsarbejder og Anlæg for Ingeniør= 14. April.
regimentet. (Krigsministeriet.)

Nr. 98.

Indm. Saml. pag. 602.

Lov om Lønninger for de ved det store kongelige 14. April.

Bibliotek og ved Universitetsbiblioteket ansatte Em= Nr. 100.
beds= og Vestillingsmænd. (Ministeriet for Kirke¬
og Undervisningsvæsenet.)
Indm. Saml. pag. 603.

Lov ang. den kommnnale Beskatning i den ny= 14. April.

dannede Sundbyernes Sognekommune. (Indenrigs= Nr. 102
ministeriet.)
Indm. Saml. pag. 605.

*) Ved Cirkulære af 29. s. M. tilstilledes der hvert

Sogneraad og Kommunalbestyrelsen i hver Købstad
2 Eksemplarer af nærværende Lov samt af Finans¬
ministeriets Bekendtgørelse af 22. s. M. med An¬
modning til samme om at fremlægge et Eksemplar
af Loven og Bekendtgørelsen til Eftersyn for Kom¬

munens Beboere paa et dertil bestemt Sted.

1893.

930 L. for Færøerne om Beskyttelse af Muslinger.

14. April.

Lov om Vegunstigelser for en Kreditforening af

Nr. 103. Grundejere paa Landet i Jylland. (Indenrigs¬
ministeriet.)
Indm. Saml. pag. 608.

Lov om forandret Affattelse af § 9 i Loven af

14. April.
Nr. 104.1.

April 1887 om Foranstaltninger til Husdyravlens

og Husdyrbrugets Fremme. (Indenrigsministeriet.)
Indm. Saml. pag. 610.

14. April.

Lov om smitsomme Sygdømme hos Husdyrene.

Nr. 105. (Indenrigsministeriet.)
Indm. Saml. pag. 613.

14. April.

Lov om Statsunderstøttelse til Bekæmpelse af

Nr. 106. Tuberknlose hos Kvæget. (Indenrigsministeriet.)
Indm. Saml. pag. 631.

14. April.

Lov for Færøerne om Beskyttelse af Muslinger.

Nr. 107. (Justitsministeriet.
Vi Christian den Niende osv. G. v.: Rigs¬

dagen har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadfæstet
følgende Lov:

1. For at forebygge Udryddelse eller ødelæggende Til¬

egnelse af Muslinger, kan der affattes Vedtægter, inde¬
holdende Regler for Tiden, hvori, og Maaden, hvorpaa

Muslinger maa optages, samt om, hvilken, Slags Redskaber

der dertil maa benyttes. Ligeledes kan der naar Muslings¬
bestanden paa et Sted er saa stærkt aftagen, at den tegner

til helt at forsvinde, ved Vedtægt bestemmes, at al Fangst

2. for Færøerne om Beskyttelse af Muslinger. 931

1893.

af Muslinger paa det paagældende Sted skal være forbudt, 14. April.
dog ikke for længere Tid end 3 Aar ad Gangen.

Vedtægterne kunne omfatte saa vel eet eller flere

Sogne som enkelte Pladser, og saa vel Pladser, der
ligge tørre ved Lavvande, som saadanne, der altid ere
under Vand.

2. Forslag til de i § 1 omhandlede Vedtægter af¬
fattes af Forstanderskabet for den Kommune, i eller ved
hvilken Muslingerne findes, og skal derefter bekendtgøres

ved Kirkestævne og paa anden hensigtsmæssig Maade i en¬

hver Bygd, der helt eller delvis ligger inden for en Afstand
af 2 Mil fra det Sted, hvor Muslingerne findes. Be¬
kendtgørelsen skal foranstaltes af vedkommende Forstanderskab,

og er ethvert Forstanderskab for Bygder med den nævnte

Beliggenhed pligtigt til at lade Forslaget bekendtgøre inden
2 Maaneder, efter at det i dette Øjemed har mod¬

taget samme fra det Forstanderskab, hvem dets Affattelse
skyldes.

Finder nogen sig brøstholden ved de foreslaaede Be¬

stemmelser, har han inden 2 Maaneder efter Forslagets
Bekendtgørelse skriftlig at indsende sine Indvendinger til
Forstanderskabet for den Kommune, hvori han bor, og dette
skal derefter inden 3 Maaneder fra Forslagets Bekendt¬

gørelse indsende samtlige til samme indkomne Indsigelser

tillige med dets egne Udtalelser til det Forstanderskab, der
har affattet Forslaget.
Dette affatter derefter —med den Hensyntagen til
et
fremkomne Indsigelser, hvortil det finder Anledning —

endeligt Forslag til Vedtægt og indsender dette tillige med
samtlige saa vel fra dets egen som fra andre Kommuner

indkomne Indsigelser og Erklæringer til Lagtingets For¬
mand, som efter eventuelt at have fremskaffet yderligere

Oplysninger forelægger Sagen for Lagtinget.

1893.

932 L. for Færøerne om Beskyttelse af Muslinger.

14 April.

Tiltrædes det indsendte Forslag ikke af Lagtinget,

underretter dette Forstanderskabet om, hvilke Punkter det er,

Tinget ikke har kunnet billige. Sendes Forslaget derimod
med Lagtingets Anbefaling til Justitsministeriet, kan dette
stadfæste samme som gældende Vedtægt for et Tidsrum af

indtil 5 Aar. Ønskes Vedtægten efter den Tid fornyet,

bliver den samme Fremgangsmaade at iagttage.
3. Ethvert Forstanderskab i det Omraade, for hvilket
Vedtægten gælder, skal være i Besiddelse af et Eksemplar

af samme og er, for saa vidt det ikke har trykte Eksem¬

plarer til Udlevering, pligtigt til paa Forlangende mod an¬
ordningsmæssig Betaling at meddele en Afskrift af Ved¬

tægten. Endvidere skal et Eksemplar af Vedtægten henligge

til Eftersyn hos enhver Skydsskaffer paa det Omraade, for
hvilket Vedtægten gælder.
Bekendtgørelse om Vedtægtens Stadfæstelse og dens

Henlæggelse til almindeligt Eftersyn indrykkes i den paa
Færøerne til Optagelse af offentlige Bekendtgørelser autori¬
serede Tidende. Omkostningerne herved udredes af det eller

de Sogne, ved hvilke Muslingerne findes.
4. Efter Indstilling af Lagtinget kan Justitsmini¬
steriet meddele saa vel enkelte Personer som Selskaber
Eneret til for et Tidsrum af 30 Aar paa et bestemt be¬

grænset Sted, hvor Muslinger ikke forud findes, at drive

Fangst af saadanne.
Ministeriet fastsætter de nærmere Betingelser for Ene¬
retten,

5. Overtrædelse af de i Henhold til denne Lov op¬

rettede Vedtægter straffes med Bøder fra 4 til 20 Kr.
Krænkelse af en i Henhold til foranstaaende § 4 med¬

delt Eneret straffes med Bøder fra 5 til 100 Kr., for saa

vidt Sagen ikke efter sin Beskaffenhed medfører højere Straf.
Fuld Erstatning ydes.

Anordn. ang. Told= og Skibsafgifter paa St. Thomas. 933

1893.
——

Bøderne tilfalde den for vedkommende Kommune ved 14. April.
Lov af 9. Februar 1883 om Ændringer i Lov om Fattig¬
væsenet paa Færøerne af 22. Marts 1855 anordnede Un¬
derstøttelseskasse.

Bødesager i Anledning af denne Lov behandles som
offentlige Politisager, dog at Paatale med Hensyn til de i

denne Paragrafs 2. Stykke ommeldte Tilfælde kun finder
Sted, naar den forurettede begærer det.

6. Forseelser imod denne Lov kunne ikke paatales
senere end 6 Maaneder efter, at de ere begaaede.

Anordning om midlertidige Forandringer i Au¬= 14. April.

ordning af 23. Oktober 1885 angaaende Told= og
Skibsafgifter paa St. Thomas. (Finansministeriet.)
Paa Finansministeriets derom nedlagte allerunder¬

danigste Forestilling har det behaget Hans Majestæt Kongen
ved allerhøjeste Resolution af 14. April 1893 allernaadigst

at stadfæste følgende af Kolonialraadet for St. Thomas og
St. Jan ved 3. Behandling den 27. Februar 1893 vedtagne

Anordning om midlertidige Forandringer i Anordning af
23. Oktober 1885 angaaende Told= og Skibsafgifter paa
St. Thomas.
I.

Den i Anordning af 23. Oktober 1885 an¬

gaaende Told= og Skibsafgifter paa St. Thomas § 2 2
fastsatte Indførselstold forhøjes fra 2 til 3 pCt., medens

den i samme Anordnings § 4 fastsatte Fyrafgift bortfalder.

2. Guvernementet bemyndiges til at tilstaa toldfri

Oplæggelse under Toldvæsenets Kontrol i privat Pakhus af
saadanne Varer, som indføres med den Bestemmelse efter

midlertidig Oplæggelse at genudføres til Afsendelsesstedet
inden Udløbet af 2 Aar efter Indførselen.

Til Sikkerhed for den Indførselstold, som skal erlægges

for de oplagte Varer, saafremt de ikke betimeligt genudføres,

934 Skr. ang. Straffemyndigheden i en Tvangsarbejdsanstalt.

1893.

14. April har Toldkassen første Panteret i de oplagte Varer og For¬
trinsret til Betaling af samtlige Importørens øvrige Ejen¬

domme, Varer eller Effekter, og Guvernementet kan tillige

bestemme, om yderligere Sikkerhed skal stilles. Importøren
maa underkaste sig den Kontrol med de oplagte Varer og

med deres Ind= og Udførsel, som for Toldvæsenet anses

fornøden, og afholde alle dermed forbundne Udgifter.
Ere Varerne ikke genudførte inden 2 Aar efter

Indførselen, bliver Indførselstolden straks at erlægge;

dog kan Guvernementet paa betimelig indgiven Ansøg¬
ning bevilge en forlænget toldfri Oplæggelse for 1 Aar ad
Gangen.

For Misligheder ved Oplæggelsen er Importøren an¬
svarlig efter de almindelige Bestemmelser i Anordningen
af 23. Oktober 1885 angaaende Told= og Skibsafgifter paa
St. Thomas.

3. Denne Anordning gælder i 2 Aar fra 1. April
1893 at regne.

17. April.

Justitsmin. Skr. (til Direktionen for Tvangs¬

og Fællesarbejdsanstalten i Odense) ang. Omfanget

og Udøvelsen af Straffemyndigheden i en Tvangs¬
arbejdsanstalt.
I Anledning af de af Direktionen for Tvangs= og

Fællesarbejdsanstalten i Odense paa dertil given Foranled¬

ning fra bemeldte Anstalts Inspektion i behagelig Skrivelse
af 1. Juni f. A., jfr. Skrivelse af 29. s. M., fremsatte

Forespørgsler betræffende Straffemyndighedens Omfang og
Udøvelse i Anstalten skal Justitsministeriet, efter over Sagen

at have brevvekslet med Indenrigsministeriet, til behagelig
Efterretning tjenstligst melde:
at der ved de i Lov om det offentlige Fattigvæsen af

9. April 1891 § 41, 1. Stykke, benyttede Udtryk

Skr. ang. Forkyndelse af Alimentationsrejoluttoner. 93.*)

1893.

„Straf af Hensættelse i Fængsel“ ligesom efter den 17. April.
tidligere Fattiglovgivning (Plakat 14. December 1810
§ 22, sammenholdt med Justitsministeriets Skrivelse

af 23. Juli 1857) maa forstaas Straf af simpelt Fængsel,
der, for saa vidt der ikke paa vedkommende Forsørgelses¬
anstalt haves et dertil godkendt Lokale, maa udstaas i de

sædvanlige Arresthuse, samt at Omkostningerne ved

Udstaaelsen af de i Fattigvæsenets Interesse dikterede

Disciplinærstraffe ville være at bære af dette,
at

der i Tvangsarbejdsanstalterne ikke kan anvendes
korporlig Revselse som Straf, hvilket heller ikke kan

ske i det Tidsrum, som maatte hengaa, indtil An¬

stalten omdannes til Fyldestgørelse af Bestemmelsen i
Fattiglovens § 33,
at

den Tid, i hvilken en Person, der er ikendt Tvangs¬

arbejde, i Medfør af Fattiglovens § 41, 2. Stykke,
er hensat i Celle, maa medregnes til hans Straffe¬
tid, hvorved bemærkes, at Straffetiden for den paa¬
gældende overhovedet ikke ved saadan Strafudstaaelse

i Celle kan forlænges udover Tidspunktet for Op¬
høret af den oprindelig ikendte Straf af Tvangs¬
arbejde, samt
at

de i Fattiglovens § 41 ommeldte Straffe skulle

ikendes for Forsørgelsesanstalternes Vedkommende af
Fattigbestyrelsen paa det Sted, hvor vedkommende
Anstalt er beliggende, med Samtykke af Stedets

Politimester, og for Tvangsarbejdsanstalternes Ved¬

kommende af disses Bestyrelse, ligeledes med Sam¬
tykke af Stedets Politimester.

Justitsmin. Skr. (til Amtmanden over Svend= 17. April.

borg Amt) ang., at den i Lov om Underholdsbidrag
til Børn, der ere fødte udenfor Ægteskab, m. m. af
Fjortende Hæfte.

40
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1893.

B. om Ophævelse af Jernbaneraadet.

17. April. 12. April 1892 § 4 foreskrevne Forkyndelse af Ali¬
mentationsresolutioner alene har Hensyn til For¬

kyndelse for vedkommende Barnefader.
Ved hertil at indsende et Andragende, hvori Sogne¬
raadet for N. N. Kommnne begærer Resolution for, hvor

vidt bemeldte Kommune som Forsørgelseskommune for Ar¬
bejdsmand N. N. er pligtig at refundere en anden Kom¬
mune et af samme til Fruentimmeret N. N. betalt Beløb

af 33 Kr., som det ifølge Svendborg Amts Resolution af
4. Maj f. A. paahviler bemeldte Arbejdsmand N. N. at
udrede som Underholdsbidrag for 1 Aar til den 17. Marts
f. A. til det af ham med fornævnte Fruentimmer avlede,

den 17. September 1891 fødte Barn samt som Bidrag til
Barnemoderens Barselfærd, har Hr. Kammerherren i

Skrivelse af 22 Februar d. A. udtalt, at den af Byraadet

for førstnævnte Kommune paaberaabte Grund til at nægte
Refusion af det ovennævnte Beløb, nemlig at den paa¬

gældende Resolution ikke er forkyndt for Alimentantens
Husbond, formentlig ikke kan anses fyldestgørende, eftersom

den i § 4 af Lov om Underholdsbidrag til uægte Børn af
12. April f. A. foreskrevne Forkyndelse af Alimentations¬

resolutioner formentlig alene har Hensyn til Forkyndelse for
vedkommende Barnefader.

Foranlediget heraf skal man tjenstligst melde, at Mini¬
steriet kan tiltræde det af Dem saaledes udtalte.

19. April.

Bekendtgørelse om Ophævelse af Jernbaneraadet.

Nr. 110. (Indenrigsministeriet.)
Indm. Saml. pag. 632.

Resol. ang. Militæretatens Benyttelse af Fællederne. 937

1893.

Kongl. Resolution ang. Bortfald af den Mili=20. April.
tæretaten tilkommende Ret til Benyttelse af Bleg¬

dams=, Nørre= og Østerfælled. (Ministeriet for

Kirke= og Undervisningsvæsenet.
Paa derom af Ministeriet for Kirke= og Undervisnings¬

væsenet nedlagt allerunderdanigst Forestilling har det behaget
Hans Majestæt Kongen allernaadigst at bifalde, at den Mili¬

tæretaten tilkommende Ret til en vis Benyttelse af Bleg¬

dams= Nørre= og Østerfælled bortfalder fra 1. Oktober
1893 at regne*)

*) I Forbindelse med foranstaaende allerhøjeste Resolu¬

tion meddeles følgende af Rigsdagen i dens Samling
1892—93 vedtagne Beslutning i Anledning af en

paatænkt Overenskomst mellem Staten og Kjøben¬
havns Kommune:

Rigsdagen meddeler sit Samtykke til neden¬
staaende Forslag til Overenskomst om Ordningen af

Forholdet mellem Staten og Kjøbenhavns Kommune
med Hensyn til de Staden tilhørende Fælleder m. v.:
I.

Der erhverves kongelig Resolution for, at

den Militæretaten tilkommende Ret til en vis Be¬

nyttelse af Blegdams= Nørre= og Østerfælled bort¬
falder fra den 1. Oktober 1893 at regne.

Naar den kongelige Resolution er erhvervet,
bortfalde de Indskrænkninger, der lige over for Mi¬
litæretaten, jfr. Krigsministeriets Skrivelse af 4.
Maj 1875, paahvile Kommunen med Hensyn til

Raadigheden over det til Blegdamshospitalet udlagte
Areal.

II. Kjøbenhavns Kommune overdrager til
Staten:

a) det paa vedhæftede Korts Plan Nr. 1 med brun

Farve betegnede Areal af Nørrefælled, stort ca.
441 Td. Land,

b) det paa samme Plan med brun Farve be¬

tegnede Areal af Blegdamsfælled, stort 20 Tdr.
Land,

938 B. ang. Forbud mod Indførsel af Husdyr til Færøerne.

1893.

20. April.
Nr. II1

Bekendtgørelse ang. Forbud mod Indførsel til

Færøerne af levende Hornkvæg, Faar, Geder og
Svin. (Justitsministeriet.
Paa Grund af den flere Steder i Danmark og Ud¬

landet herskende Mund= og Klovesyge forbydes herved indtil

c) det paa samme Plan med brun Farve be¬

tegnede Areal af Østerfælled, stort ca. 81½ Td.
Land,

0) det paa vedhæftede Korts Plan Nr. 4 med brun
Farve betegnede Areal af Vesterfælled, stort ca.
81½ Td. Land,

c) det paa vedhæftede Korts Plan Nr. 3 over Vogn¬

mandsmarken og Ryvangen med brun Farve be¬
tegnede Areal af Vognmandsmarken Øst for
Jernbanen, stort ca. 58 Tdr. Land,

)

det paa samme Plan med brun Farve betegnede
Areal af Ryvangen og Vognmandsmarken Vest
for Jernbanen, stort ca. 48 Tdr. Land,

8) det paa vedhæftede Korts Plan Nr. 2 med brun

Farve betegnede Areal af Kristianshavns Fælled,
stort ca. 100 Tdr. Land, samt den ud for sammes
østlige Grænse liggende Strandjord.

Samtlige Arealer overdrages Staten til Ejen¬

dom, dog at der i 35 Aar efter Overdragelsen paa
de under a, b, e og i nævnte ikke maa opføres

andre Bygninger end saadanne, der tjene til Fyldest¬
gørelse af Statsøjemed, og paa det under a nævnte

Areal maa i alt kun de Nørrebro nærmest liggende
10 Tdr. Land af Arealet bebygges.
Til de ca. 341s Tdr. Land af Nørrefælled, som

ikke maa bebygges, samt til de Dele af Vognmands¬
marken og Ryvangen, der ikke ere bebyggede med
offentlige Bygninger, har Kjøbenhavns Kommune
efter de 35 Aars Forløb en Forkøbsret, saafremt
Staten til den Tid eller senere ikke vil anvende dem
i Statsøjemed. Forinden Staten paa anden Maade

disponerer over noget af de paagældende Arealer,
være sig til Afhændelse, Bortleje eller paa anden

Maade, derfra dog undtaget Bortleje, der ikke giver
Ret til Opførelse af Bygninger, skal disse for hvert

B. ang. Forbud mod Indførsel af Huødyr til Færverne. 939 1893.

videre al Indførsel til Færøerne af levende Hornkvæg, Faar, 20. April.
Geder og Svin*).
Denne Bekendtgørelse træder straks i Kraft.

*)Et tilsvarende Forbud mod Indførsel til Island af
levende Svin og Geder kundgjordes ved Bekendt¬
gørelse af 22. s. M.

Areals Vedkommende samlet tilbydes Kjøbenhavns

Kommune til fri Ejendom for en Købesum, der
svarer til 10,000 Kr. for hver Td. Land.

Paa det under g nævnte Areal maa der, saa
længe den Arealerne uden for Kristianshavns Fæst¬

ningsværker paahvilende Demarkationsservitut ikke er

erklæret afløselig, ikke opføres andre Bygninger end
saadanne, der tjene til Fyldestgørelse af Statsøjemed.
Naar Demarkationsservitutten for nogen private til¬
hørende Ejendom paa Amager erklæres afløselig

hæves den samtidig vederlagsfrit for de uden for

Kristianshavns Fæstningsgrav liggende, Kjøbenhavns
Kommune tilhørende Arealer.

Samtlige Arealer med Undtagelse af det under
g nævnte kunne fordres overdragne til Staten den

1. Oktober 1893. For saa vidt det maatte blive
vedtaget at benytte en Del af de ommeldte Arealer

til derpaa at opføre forskellige Bygninger til Brug i
Statsøjemed, forpligter Kommunen sig dog til paa
Forlangende at stille de hertil fornødne Arealer til

Statens Disposition, saa snart den fornævnte konge¬
lige Resolution er erhvervet.

Det under g ommeldte Areal af Kristianshavns
Fælled kan fordres overdraget til Staten den 1. Ok¬

tober 1894. Det bliver forinden behørig at afvande
overensstemmende med den medfølgende af Stads¬
ingeniør Ambt forfattede Plan. Kommunen afholder

Udgifterne herved, mod at den bliver berettiget til
indtil Udgangen af Aaret 1914 ligesom hidtil at
lade Heste og Kreaturer græsse ogsaa paa Statens
Del af Fælleden og oppebære de dermed forbundne
Indtægter.Saa længe dette Brugsforhold varer,

overtager Kommunen Udgifterne ved Anlæggenes
40“

1893.

940 B. om den i Lov om Sønæringen omh. Synsprøve.

22. April.

Bekendtgørelse ang. den i Lov Nr. 40 af 25.

Nr. 112. Marts 1892 om Sønæringen m. m. omhandlede
Synsprøve. IIndenrigsministeriet.)
Indm. Saml. pag. 632.

——

Drift og Vedligeholdelse, hvorimod samme efter dette

Tidspunkt overtages af Staten.
III. Med Hensyn til samtlige under II om¬
meldte Arealer faar Staten Facaderet til de Gader
i
og Veje, der allerede begrænse Arealerne eller

Fremtiden, efter det paa Kortene antydede, komme til

at begrænse dem. Hvornaar de projekterede Gader
og Veje skulle anlægges, afhænger af Kommunen.

Dog skal Staten, hvis den maatte ønske en eller flere
af Vejforbindelserne tilvejebragte i sin Interesse,

være berettiget til at anlægge dem over Kommunens

Grunde, naar den selv vil afholde Udgifterne ved
deres Anlæg og Vedligeholdelse, indtil Kommunen
erklærer dem for offentlige, men der kan da ogsaa
paa den anden Side forbeholdes Staten udelukkende

Ret til at afbenytte dem. Den skal derhos være be¬

rettiget til, naar Vejene ikke straks anlægges, at an¬
bringe de paa Arealerne projekterede Bygninger i

Grænseskellene med Vinduer ud til Kommunens
Grund.

Den paa Kortets Plan Nr. 1 antydede Udvidelse

af Blegdamsvejen forpligter Kommunen sig til at

bringe til Udførelse ud for den her til Staten ud¬

lagte Grund saa hurtig som muligt, efter at For¬
langende derom er fremsat fra Statens Side. Med
Hensyn til samtlige de Arealer, der skulle overdrages

til Staten, bemærkes det, at Fastsættelsen af de en¬

delige Grænser maa forbeholdes nærmere Bestemmelse,
da det ved Udarbejdelsen af Detailler med Hensyn til

Vejanlæg, Bygningsplaner m. v. kan vise sig nød¬
vendigt eller ønskeligt at foretage mindre Ændringer.

Hvad særlig angaar den under b nævnte Grund,
forbeholdes der Ministeriet for Kirke= og Undervis¬

ningsvæsenet Ret til at forlange, at Grundens Form
ændres saaledes, at den faar en Fagade mod Bleg¬
damsvejen af mindst 435 Alen. Mellem Blegdams¬

K.ang. Till. t. Statutterne f. Kreditk. f. Landejend. i Østifterne. 941

1893.

Bekendtgørelse om Gennemførelsen af Bestem=22. April.
melsen i § 1 i Lov af 14. April 1893 angaaende Nr. 113.

Frihed for Bygningsafgift. (Finansministeriet.)
Indm. Saml. pag. 634.

Kundgørelse ang. Stadfæstelse paa et Tillæg til 22. April.
Statutterne for Kreditkassen for Landejendomme i Nr. 114.
Østifterne. (Indenrigsministeriet.)
Tillag

til de under 12. Juni 1866, 22. December 1869, 16.
August 1876, 3. December 1879, 8. Januar 1881, 29.
November 1882, 4. December 1886, 19. November 1887,

27. August 1889 og 16. April 1890 sanktionerede Sta¬
tutter for Kreditkassen for Landejendomme i Østifterne.

I. I Statutternes § 3 udgaar 3. og 5. Punktum.

hospitalets Grund og den nævnte Grund skal Kom¬
munen lige over for Staten være forpligtet til at

holde et ubebygget Terræn af mindst 200 Alens
Bredde.

IV. Kommunen forpligter sig til fra 1. Ok¬
tober 1893 at regne at overlade Militæretaten Brugen
af de mellem den med A B betegnede Vej og Jagt¬

vejen liggende Dele af Blegdams= og Østerfælled,
mod en aarlig Afgift af 90 Kr. pr. Td. Land, saa¬
ledes at Lejemaalet helt eller delvis kan opsiges fra

begge Sider til Ophør en 1. Oktober efter et Aars
forudgaaet Varsel.
V.

Samtlige Dokumenter, der i Anledning af

denne Overenskomst blive at udfærdige, kunne skrives

paa ustemplet Papir, og der bliver ikke at erlægge
uogen Afgift til Stat eller Kommune i Anledning

af Overdragelsernes Berigtigelse.

VI. Er den under I ommeldte kongelige Re¬
solution ikke erhvervet inden den 1. Maj 1893, be¬
tragtes den hele Sag som bortfalden.
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2. Bestemmelserne i Statutternes § 15 med senere

Tillægsbestemmelser om fuldstændig eller delvis Tilbage¬
betaling af Laanet udgaa, og i Stedet for bestemmes:

Efter 6 Maaneders Opsigelse til en af Terminerne
(Juni og December) kan ethvert Medlem helt eller delvis

tilbagebetale sin Gæld til Kreditkassen, og kan Direktionen
i særlige Tilfælde — navnlig hvor Medlemmet ønsker at

overgaa til den aabne Serie — modtage Betaling uden
Opsigelse og uden for Terminerne.

Naar ekstraordinære Afdrag uden Opsigelse erlægges i
eller uden for Terminerne, skal den Del af Indbetalingen,
der er et Multiplum af 100 Kr., altid ske i Kasseobliga¬

tioner; og naar Indbetaling til fornævnte Termin sker i
Henhold til Opsigelse, da skal der paa samme Maade be¬
tales med Kasseobligationer, saafremt det ikke i selve Op¬
sigelsen er udtalt, at Beløbet vil blive betalt kontant.

I hvert Tilfælde, hvor Kasseobligationer benyttes til
Afdragsbetaling, skal Indbetaling ske i Kasseobligationer af

den Serie og Art, i hvilken Laanet er ydet, eller som ved
Konvertering maatte være traadte i Stedet for disse.
Ved ekstraordinære Afdrag vil Medlemmet ikke blive

fritaget for senere at svare den fulde statutmæssige halv¬
aarlige Ydelse.

3. Den sidste Del af Statutternes § 18 fra Ordene

i første Stykke „saavel som af det Beløb, hvormed...“

og Statuttillæg VII § 3, 3. og 4. Stykke og § 4 udgaa,
og i Stedet for bestemmes:

De Medlemmer, der ere udtraadte eller have statut¬
mæssig opsagt deres Laan forinden nærværende Statut¬

tillægs Ikrafttræden, erholde den dem i Forhold til deres

Indskud og erlagte Bidrag tilkommende Andel i Reserve¬
fonden udbetalt, naar saadant kan ske, uden at Reserve¬

fonden derved nedbringes under 3 pCt., for saa vidt angaar
1. og 2. Serie, og 5 pCt., for saa vidt angaar 3. Serie,
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af den vedkommende Serie paahvilende Kasseobligations¬22. April.
gæld. Indtil da forbliver bemeldte Andel indestaaende i

Reservefonden og deler sammes Risiko, ligesom den om¬
vendt bliver delagtig i Fondens eventuelle Forøgelse.

Naar et Medlem af 1. eller 2. Serie overgaar til
en aaben Serie udbetales ham hans Andel i Reservefonden,

for saa vidt denne har en Størrelse af 3 pCt. af Seriens

Kasseobligationsgæld, og de Andele af Reservefonden, der
tilkomme udtraadte Medlemmer, ere udbetalte eller dog

stillede til vedkommendes Disposition. Har Reservefonden

ikke denne Størrelse, eller de udtraadte andelsberettigede
Medlemmer ikke ere fyldestgjorte, erholder det Medlem, der

overgaar til den aabne Serie, kun udbetalt saa meget af
sin Andel i Reservefonden, som er nødvendigt til Be¬
taling af Indskuddet til den aabne Serie, dog at Reserve¬

fonden ikke derved nedbringes under 2 pCt. af Seriens

Kasseobligationsgæld.
4. I § 20, Stykke 6, 1. Punktum forandres, for

saa vidt angaar 1. og 2. Serie, 5 pCt. til 3 pCt. og
udgaa for alle Seriers Vedkommende Ordene „efter at de

tidligere udtraadte Medlemmers Andel i Fonden er ud¬
redet“ og i Stedet for indsættes følgende: „efter at de til
Reservefondsandel berettigede udtraadte Medlemmer ere
fyldestgjorte“
Henvisningen til § 18 i samme Stykkes første og sidste

Punktum udgaar, og i Stedet for indsættes efter Ordet
„Fondet“ i første Punktum: „beregnet efter Indskud og senere

Bidrag:“
5. Naar der skal ske Udbetaling af Reserve= og Ad¬

ministrationsfonden, eller naar dennes Størrelse skal be¬
stemmes procentvis af Seriens Gæld, lægges den for

Fonden ved det foregaaende, Regnskabsaars Slutning

bogførte Formue til Grund for Beregningen efter at
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22. April. være reduceret saaledes, som Repræsentantskabet ved dets

Formand og Direktionen i Forening maatte vedtage det.
6. Statutternes § 31, 1. Stykke og 2. Stykkes 1.

Punktum udgaa og i Stedet for bestemmes:
Repræsentantvalget foregaar amtsvis eller kredsvis,
eftersom, Repræsentantskabsdistrikterne ere Amter eller

Kredse. Antallet af Repræsentanter bestemmes af Re¬
præsentantskabet.

For hvert Amt eller hver Kreds vælges desuden en
Suppleant. Repræsentanterne og Suppleanterne vælges
for 6 Aar ad Gangen, og saa vidt muligt en Trediedel
afgaar hvert andet Aar. Ordenen, hvori denne Af¬
gang finder Sted, bestemmes første Gang ved Lod¬
trækning.

7. Til § 34 gives følgende Tilføjning:
Ekstraordinære, Repræsentantskabsmøder kunne ind¬

kaldes med 14 Dages Varsel, og samtidig med Indkaldelsen
gives da Repræsentanterne Meddelelse om Dagsordenen for
Mødet.

8. I Statuttillæg VI 8 4 forandres Tallet 100,000
Kr. til 20,000 Kr.

Foranstaaende Tillæg, der er vedtaget af en paa statut¬

mæssig Maade sammenkaldt Generalforsamling, stadfæstes
herved i Henhold til Lov af 9. Februar 1866.

22. April.

Justitsmin. Skr. (til Amtmanden over Frede¬

riksborg Amt) ang. Forstaaelsen af Bestemmelsen

i Bekendtgørelse af 30. Marts 1889 § 15, 2.
Punktum, om Smedieskorstene.
I det med Hr. Kammerher *.
ens behagelige Skrivelse
af 17. f. M. hertil indsendte Andragende har Smed N. N.

i Anledning af et paatænkt Byggeforetagende paa en af
ham købt Ejendom forespurgt, om Bestemmelsen i § 15,
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2. Punktum, i Bekendtgørelse af 30. Marts 1889 Nr. 36 22. April.
om, at ingen Smedieskorsten maa komme nogen som helst
Bygning, der er tækket med Rør, Straa eller lige saa let
antændeligt Materiale, nærmere end 10 Alen og ikke anden
Mands nærmere end 20 Alen, er til Hinder for at opføre

en Smedieskorsten i en brandfri Bygning med brandfrit
Tag i en Afstand af under 20 Alen fra et paa anden

Mands Grund staaende Skur af Bindingsværk og Paptag,

under 41 Alen højt og uden Ildsted.

Foranlediget heraf skal man tjenstligst melde, at, da
„anden Mands“ i den citerede Bestemmelse efter For¬
handlingerne paa Rigsdagen maa forstaas som „anden

Mands med Rør, Straa eller lige saa let antændeligt Ma¬
teriale tækket Bygning“ vil det omhandlede Skur, der har

Paptag, saaledes ikke kunne være til Hinder for Opførelsen
af Smedieskorstenen.

Indenrigsmin. Cirk. stil samtlige Amtmænd) 26. April.

ang. de Grundsætninger, der følges ved Afgørelsen
af Udstykningssager.
I Forbindelse med Indenrigsministeriets Cirkulærer til
samtlige Amtmænd af 26. Marts 1861 og 3. April 1872

samt Cirkulærer til samtlige Landinspektører og Landmaalere

af 16. December 1885 angaaende de Grundsætninger, som

af Ministeriet følges ved Afgørelsen af Udstykningssager, og

om, hvad der til Fremme af disse Sagers Ekspedition

bliver at iagttage, skulde man tjenstlig anmode D'Hrr.

Amtmænd om paa hensigtsmæssigste Maade at bringe
følgende til vedkommendes Kundskab i de Dem betroede
Amter:
I.

Som Følge af den i Lov om lettet Adgang til at er¬

holde Tiendevederlagets Størrelse og Ydelsesmaade oplyst

og berigtiget m. v. af 23. Januar 1862 § 6 i Slutningen
indeholdte Bestemmelse om, at der ved Fordelingen af den

1893.
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26. April. en Ejendom paahvilende, i Medfør af bemeldte Lov konsta¬
terede og noterede Tiendebyrde ikke maa antages Brøker

under 1 Fjerdingkar, kan et saadant Tiendevederlag, der
er mindre end 1 Fjerdingkar, ikke blive Genstand for
Fordeling ved den tiendepligtige Ejendoms Udstykning paa

anden Maade, end at Vederlaget i sin Helhed henføres til

en af de Parceller, hvori vedkommende Ejendom ved Udstyk¬
ningen bliver delt. Under Hensyn til denne Bestemmelse har

Indenrigsministeriet hidtil fulgt den Fremgangsmaade, at lade

uomtalt i Udstykningsapprobationer de vedkommende Ejendom
paahvilende tinglæste Tiendevederlag, der ere mindre end 1

Fjerdingkar, idet man har overladt det til de i Tiendeforholdet
interesserede Parter selv at tage Bestemmelse om, paa hvilken af
de ved Udstykningen fremkomne Parceller et saadant udeleligt
Vederlag for Fremtiden skal hvile. — Der er heller ikke

hidtil i Forbindelse med Udstykningen her i Ministeriet

foretaget nogen Fordeling af de en Ejendom paahvilende

tinglæste Vederlag for Tiender og Ydelser, naar disse ere

konstaterede og noterede pr. Tønde nyt Hartkorn, da Kon¬

stateringsmaaden maatte antages at indeholde tilstrækkelig
Vejledning for Parterne til at foretage Fordelingen.

Da det imidlertid har vist sig, at Undladelsen af i Ud¬
stykningsapprobationer at træffe Bestemmelse i foranførte
Henseender har medført Ulemper, maa man til Fyldest¬

gørelse af Formaalet for Bestemmelsen i Loven af 23. Ja¬
nuar 1862 § 6 anse det for nødvendigt, at der fremtidig i

Approbationsskrivelserne bliver optaget en Bemærkning om,

til hvilken Parcel det udelelige Tiendevederlag skal hen¬

lægges, samt at der i Forbindelse med Udstykningen finder
en Fordeling Sted af den pr. Tønde nyt Hartkorn konsta¬
terede og noterede Tiendebyrde.

Det vil derfor ved Indgivelsen af Andragender om
Approbation paa Udstykning eller Omdeling af Ejendomme,
paa hvilke der hviler et i Henhold til Loven af 23. Januar
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1862 konstateret og paa vedkommende Ejendoms Folio i 26. April.
Registrene til Skøde= og Panteprotokollerne noteret Vederlag
for Tiender og Ydelser, der er mindre end 1 Fjerdingkar,
være at iagttage, at den, som udfører Udstykningsforret¬

ningen, henfører det udelelige Vederlag til en enkelt af

Parcellerne, i hvilken Henseende den Fremgangsmaade i
Reglen vil være at følge, at Vederlaget forbliver ved Hoved¬
parcellen eller, hvis ingen saadan eksisterer, ved den Parcel,

som Ejeren beholder, eller, i Fald alle Parceller agtes af¬
hændede, ved den største af disse. Saafremt vedkommende

Ejendoms Ejer fremsætter Begæring om Afvigelse fra den
nævnte Fremgangsmaade,maa hans skriftlige Erklæring

derom følge med Andragendet om Udstykning, og Mini¬

steriet vil da ved Revisionen af Udstykningsforretningen af¬

gøre, om der kan tages Hensyn dertil. Ved Skyldsætnings¬
sager vil der blive iagttaget en tilsvarende Fremgangs¬
maade.

Naar der paahviler en Ejendom et pr. Tønde

—

Hartkorn konstateret, i Medfør af Lov af 23. Januar 1862

noteret Tiendevederlag, vil saadant Vederlag derhos frem¬

tidig være at optage i Tiendefordelingsberegningen sammen
med de Ejendommen i øvrigt muligen paahvilende Tiende¬

vederlag, der ere fastsatte med et bestemt Beløb.
II.

Ved Afgørelsen af Udstyknings= og Omdelingssager, i
hvilke der er Spørgsmaal om mindre betydelige Lodders

Skyldsætning ved Indenrigsministeriets Foranstaltning efter
Matrikulstaksterne i Henhold til Lov om faste Taksations¬
mænd af 4. Juli 1850 § 4, agter Ministeriet for Frem¬
tiden at følge nedenstaaende Regler, der træde i Stedet
for de tidligere, senest i fornævnte Cirkulære af 3. April
1872 Post 3 angivne:
Er det Areal, som ønskes skyldsat paa den ommeldte

Maade, 1 Tønde Land geometrisk Maal — Vejarealet heri
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26. April. ikke medregnet — eller derunder, kan Skyldsætningen i

Reglen ventes udført i Ministeriet.
Hvad større Arealer angaar, kunne Ager= eller Eng¬
lodder — Kær= og Tørvelodder herunder indbefattede
kun ventes skyldsatte ved Ministeriets Foranstaltning, saa¬

fremt Størrelsen ikke overskrider 3 Tønder Land geometrisk
Maal, Arealet er særskilt beliggende og der foreligger en

Erklæring fra en af Taksationsmændene i vedkommende
Distrikt eller en Landinspektør om, at Matrikulstaksationen
endnu passer til at lægges til Grund for Skyldsætningen.
Det vil i sidstnævnte Henseende blive forlangt, at Er¬

klæringen indeholder dels en udtrykkelig Angivelse af, at
der har foreligget Udstederen et Kort over det paagældende

Areal med paaførte Matrikulstakster, —hvilket Kort vil

være at vedlægge Andragendet — dels en Bevidnelse af,

at det i Henhold til en foretagen stedlig Undersøgelse

skønnes, at Arealets nuværende Bonitet i det væsentlige
er i Overensstemmelse med de Takster, hvortil Grundstykket

er ansat ved Matrikuleringen. En Lod betragtes ikke som
særskilt beliggende, fordi den ved Vej, Jernbane eller Vandløb

er adskilt fra Ejendommens øvrige Jorder.
Bestaar det paagældende Areal af til Tørveskær utjenlig

Mose, af Sandflugts= eller Hedestrækning, kan Skyldsætning
i Reglen paaregnes udført ved Ministeriets Foranstaltning,

selv om Arealet ikke er særskilt beliggende og det er noget
større end foranført, og det vil da være tilstrækkeligt, at

det ved en Erklæring fra vedkommende Sogneraad, en af
Distriktets Taksationsmænd eller en Landinspektør godtgøres,

at Arealet er af den nævnte Beskaffenhed, og at det enten

henligger fuldstændig uopdyrket eller at dog mindst to Tre¬
diedele af samme ere uopdyrkede og Opdyrkningen af Resten
først er paabegyndt nogle faa, højst 3 Aar, forinden Skyld¬
sætningen begæres foretagen.
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I de Tilfælde, hvor det paagældende Areal alt er an= 26. April.
sat til særskilt Hartkorn, men har Gammelskat fælles med et
andet Matrikulsnumer, vil Gammelskatsfordelingen efter
Omstændighederne kunne ventes foretagen efter Matrikuls¬

taksterne, om end de ovenfor angivne Betingelser ikke fuldt
ud ere til Stede.

Magelæg mellem Jorder, hørende til forskellige Ejen¬
domme,

der i Reglen kun kunne ventes appro¬

—

kunne
berede, naar der derved tilsigtes en Skelrettelse —

ikke foretages paa Grundlag af Matrikulstaksterne, med

mindre de Arealer, der magelægges, ere af ubetydelig

Størrelse og efter Matrikulstaksterne lige store i boniteret
Maal.

I alle Tilfælde maa vedkommende Sælgers og
Købers egen Erklæring om Tilfredshed med, at Ma¬

trikulstaksterne benyttes ved Skyldsætningen foreligge. Er
der ved Andragendets Indgivelse ikke indledet Handel om
det paagældende Areal, maa dette udtrykkelig anføres.
III.

Da det Papir — saavel Kort= som Skrivpapir —der
er benyttet i de til Ministeriet indkomne Udstyknings= og
Udskiftningssager, har vist sig i mange Tilfælde at være af

mindre god Beskaffenhed, ligesom ogsaa for Skrivpapirets
Vedkommende Arkstørrelsen er forskellig, og da det er af

Vigtighed, at de Kort og Beregninger m. v., som forblive

i Ministeriet til Opbevaring, ere udfærdigede paa holdbart
Papir, Beregningerne m. v. tillige i ensartet Format, har

man ved Forhandling med Ministeriet for Kirke= og Un¬

dervisningsvæsenet foranlediget, at Landinspektører og Land¬
maalere have Adgang til hos Hovedforhandleren af det til

Brug i Statstjenesten anskaffede Papir eller igennem en hvilken
som helst Papirhandler til Benyttelse ved ovennævnte For¬
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26. April.retninger at erholde autoriseret Tegne= og Skrivpapir i

undersøgt og etiketteret Stand.
Landinspektørerne og Landmaalerne ville derfor efter

den 1. August d. A. ved Udfærdigelsen af Udstyknings= og
Udskiftningsforretninger have at benytte saadant kontroleret

Papir nemlig:
Tegnepapir

af Stofklasse I, Styrkeklasse III, der faas:

i Ruller 50 Alen til Pris 27 Kr. 50 Øre pr. Rulle, eller
i do. 3 10 — —

6 —

77

Skrivpapir af Propatriaformat

af mindst Stofklasse II, Styrkeklasse III, der faas
i hele Ris (500 Ark) eller i 100 Ark.
IV.

Idet man skal henvise til, hvad der for at fremme Ud¬

stykningssagers Afgørelse er paabudt i Indenrigsministeriets
ovennævnte Cirkulærer, finder man sig foranlediget til særlig

at indskærpe Landinspektørerne og Landmaalerne nedenstaaende
Forskrifter, der i de til Ministeriet indkomne Sager jævnlig
ses ikke at være iagttagne:

1) Paa Hovedkortet (9: Udstykningskortet over den

samlede Ejendom eller ved Skyldsætningssager det Eksemplar
af Kortene, der forbliver i Ministeriet) maa der antegnes

hver særskilt Jordlods omtrentlige Afstand ad sædvanlig Vej
fra og dens Beliggenhed for Gaarden eller Huset og sammes

Hovedlod samt hvor den Parcel, der fraskilles, tilgrænser
Køberens Ejendom eller hvor langt den er denne fra¬
liggende, for saa vidt Parcellen bestemmes til Forening
med samme.

Naar der paa Ejendommen findes Skov, maa det paa

Hovedkortet nøjagtigt anføres, om og hvorvidt de til¬
stødende Jorder anvendes til Skov og Fredskov eller ikke.
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2) Baade paa Hovedkortet og paa Parcelkortene maa 26. April.
saavel Bygninger som Ejendommens andre Bestanddele,

saasom Krat, Skov, Eng, Tørvemose, Hede osv. angives med
tydelige Signaturer.
3)Den Maaling, der foretages til Bestemmelse af

nye Lod= eller Parcelskel, maa være saa omfattende, at der

ved samme haves Betryggelse for, at Skellene blive over¬

førte paa Matrikulskortene med behørigt Hensyn til disses
Maalestoksforhold (Indkrympning), og, for at dette kan

paases, maa Længderne af de i nævnte Anledning i Marken
udmaalte Linier paaføres Hovedkortet.
4)Bestemmelsen i Ministeriets Cirkulære af 16. De¬

cember 1885 Post 3 om, at Veje til Parcellerne skulle
paaføres Kortene, er at forstaa saaledes, at vedkommende

Vejs Beliggenhed angives i en saadan Udstrækning, at den
bringes i Forbindelse med allerede paa Matrikulskortet be¬
staaende Vej. For saa vidt en Parcelvej føres over en
anden Ejendom end den, der er Genstand for Udstykning,

maa der foreligge en Erklæring fra førstnævnte Ejendoms
Ejer om, at han samtykker i, at Vejen føres over hans
Ejendom.

5) Angivelsen af de geometriske Maal for de Grund¬
stykker, der ønskes skyldsatte i Henhold til Lov af 4. Juli

1850 § 4, og for de samme gennemløbende Veje, jfr.
Cirkulære af 16. December 1885 Post 6, maa være af¬

fattet saaledes, at det tydelig fremgaar, om de for

Parcellerne angivne Arealer tillige indbefatte Vejarealet
eller ikke.

6) Naar der om nogen af de Parceller, hvori en

Ejendom agtes delt, er indledet Handel, efter at den Boni¬

teringsforretning, der er foretaget i Anledning af Udstyk¬
ningen, er afholdt, maa der ved Sagens Indsendelse med¬

følge Erklæring fra Køberne af disse Parceller om Til¬
fredshed med Boniteringen.
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26. April.

Et Antal Eksemplarer af nærværende Cirkulære vil

blive udsendt til D'Hrr. Amtmænd til Fordeling mellem

Amtets Retsskrivere, Landinspektører og Landmaalere.

I Forbindelse hermed bedes derhos Retsskrivernes Op¬
mærksomhed henledet paa, at de i Loven af 23. Januar
1862 § 8 ommeldte Attester angaaende den en Ejendom

paahvilende Tiendebyrde skulle, naar Tiendevederlagene ere
konstaterede og noterede pr. Tønde gammelt eller nyt

Hartkorn, angive ikke alene den stedfundne Konstaterings¬
maade, men tillige Vederlagets Størrelse pr. Tønde
Hartkorn.

26. April.

Generaldirektor. for Skattev. Cirk. (til samt¬

lige Amter) ang. Anvendelsen af § 2 i Lov 14.
April 1893 angaaende Frihed for Bygningsafgift.
Ved at fremsende et Eksemplar af den under 14. d.

M. allerhøjst stadfæstede Lov angaaende Frihed for Byg¬

ningsafgift skal man henlede Opmærksomheden paa, at den

i Lovens § 2 gjorte Forandring i Bestemmelserne i § 3 i
Lov af 16. April 1873 kun angaar de Tilfælde, hvor der i
en Ejendom kun er indrettet een Beboelseslejlighed, saaledes

at den i den nævnte Paragraf i Loven af 16. April 1873
satte Grænse af henholdsvis 100 og 120 □ Alen fremdeles
vedbliver i alle andre Tilfælde.

I øvrigt gælde ved Anvendelsen af § 2 i Loven af

14. d. M. ganske de samme Bestemmelser med Hensyn til

Indgivelse af Anmeldelser, de Oplysninger, der skulle med¬
følge dem, Afgiftens Bortfalden m. v., som med Hensyn

til Opnaaelse af Fritagelse efter Lov af 16. April 1873
§ 3 ere foreskrevne ved Finansministeriets Bekendtgørelser

af 7. Juni 1873, 8. April 1878 og 17. Juni 1880,
jfr. Generaldirektoratets Cirkulærer af 19. Juni 1873,

26. April 1878 og 1. Juli 1880 — dog at der foruden
de i Finansministeriets Bekendtgørelse af 8. April 1878
ommeldte Oplysninger endvidere vil være at fremlægge
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Oplysning — attesteret paa den der angivne Maade —26. April.
om, at Ejendommen kun indeholder een Beboelses¬

lejlighed — ligesom der ogsaa ved Bedømmelsen af, om

en Beboelseslejlighed kan fritages i Henhold til Lov af
14. d. M. § 2, bliver at følge de samme Regler, som
gælde med Hensyn til Fritagelse efter Lov af 16. April
1873 § 3, saa at det altsaa er vedkommende Beboelses¬
lejligheds indvendige Maal, der bliver at lægge til Grund,
ligesom ogsaa i disse Tilfælde de hidtil fulgte Regler om,
hvilke Lokaler der blive at medtage ved Beregningen af
Lejlighedens Kvadratindhold (jfr. Generaldirektoratets Skrivelse

af 3. Januar 1891, Ministerialtidende A for 1891 Nr. 6)*
komme til Anvendelse.

Endelig henledes Opmærksomheden paa, at efter Lovens

§ 3, jfr. § 4, kan Frihed for Bygningsafgift efter Lov af
16. April 1873 § 3 og Lov af 14. d. M. § 2 saavel som

Nedsættelse i Afgiften efter førstnævnte Lovs § 5 for Frem¬
tiden kun tilstaas fra Begyndelsen af den Termin, i hvilken
de af Finansministeriet i Henhold til førstnævnte Lovs § 9
foreskrevne Anmeldelser —jfr. de oven citerede Bekendt¬

gørelser — ere indgivne, saa at der ikke mere kan tilstaas Til¬
bagebetaling, selv om Andragender derom maatte være ind¬

komne før 1. April d. A.

Generaldirektor. før Skattev. Cirk. (til samtlige 26. April.

Magistrater og Amtstuer) ang. Andragender om

Fritagelse for Bygningsafgift i Henhold til Lov
14. April 1893.
Ved at fremsende et Eksemplar af den under 14. d. M.

allerhøist stadfæstede Lov om Frihed for Bygningsafgift samt
af Finansministeriets Bekendtgørelse af 22. s. M. skal man
herved tilføje følgende:
Naar Andragender om Fritagelse for Afgift af de i

*) Se ovenfor Side 1.
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26. April.Lovens § 1 omhandlede Bygninger eller Lokaler bevilges,

vil Afgiften dog ikke være at føre til Afgang, men den

lades uopkrævet for det paagældende Halvaar og fremdeles
for ethvert følgende Halvaar, for hvis Vedkommende der til

Skatteterminen afgives til Oppebørselsbetjenten Attest over¬
ensstemmende med Finansministeriets Bekendtgørelse af 22.

d. M. om, at Forholdene ere uforandrede, og at Benyttelsen
af paagældende Bygning eller Lokale i det forløbne Halv¬
aar paa anden Maade end den, i Henhold til hvilken Byg¬
ningen eller Lokalet fritoges for Afgift, ikke har været
hyppigere end Tilfældet var i det Skattehalvaar, i hvilket

Afgiftsfriheden tilstodes, og det bliver at paase, at Attesten
er nøjagtig stemmende med, hvad saaledes er foreskrevet, og
at den attesterende bevidner selv at kende de Forhold, den

angaar, eller at have undersøgt dem, førend Attesten af¬

gives. Afgives saadan Attest ikke, opkræves Afgiften paany,

med mindre ny Resolution erhverves for Fritagelsen. At¬
testen afgives paa Landet af Sogneraadet, i Købstæderne af

Magistraten.
For Landets Vedkommende kunne Andragender om
Fritagelse i Henhold til denne Bestemmelse afgives til

Amtstuen, der har at indsende dem, ledsagede af sin Er¬
klæring, til Amtet.

Da Fritagelse for Afgiften kun kan tilstaas paa An¬

søgning til Finansministeriet, er det i øvrigt en Selvfølge,
at alle de i Lovens § 1 omhändlede Bygninger og Lokaler

blive at opmaale efter de hidtil gældende Regler og at
sætte i Afgift, indtil Resolution om Fritagelse for denne er
erhvervet.

Med Hensyn til Lovens 8 2 henledes Opmærksomheden

paa, at den derved gjorte Forandring i Bestemmelserne i
§ 3 i Lov af 16. April 1873 kun angaar de Tilfælde,
hvor der i en Ejendom kun er indrettet een Beboelses¬

lejlighed, saaledes at den i den nævnte Paragraf i Loven
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af 16. April 1873 satte Grænse af henholdsvis 100 og 26. April.
120 Kvadratalen fremdeles vedbliver i alle andre Tilfælde.

I øvrigt gælde ved Anvendelsen af § 2 i Loven af
14. d. M. ganske de samme Bestemmelser med Hensyn til

Indgivelse af Anmeldelser, de Oplysninger, der skulle med¬
følge dem, Afgiftens Bortfalden m. v., som med Hensyn
til Opnaaelse af Fritagelse efter Lov af 16. April 1873

§ 3 ere foreskrevne ved Finansministeriets Bekendtgørelser
af 7. Juni 1873, 8. April 1878 og 17. Juni 1880, jfr.

Generaldirektoratets Cirkulærer af 19. Juni 1873, 26. April
1878 og 1. Juli 1880 — dog at der foruden de i Finans¬
ministeriets Bekendtgørelse af 8. April 1878 ommeldte Op¬

lysninger endvidere vil være at fremlægge Oplysning —
attesteret paa den sammesteds angivne Maade — om, at

Ejendommen kun indeholder een Beboelseslejlighed
ligesom der ogsaa ved Bedømmelsen af, om en Beboelses¬

lejlighed kan fritages i Henhold til Lov af 14. d. M. § 2,
bliver at følge de samme Regler, som gælde med Hensyn

til Fritagelse efter Lov af 16. April 1873 § 3, saa at det

altsaa er vedkommende Beboelseslejligheds indvendige Maal,
der bliver at lægge til Grund, ligesom ogsaa i disse Til¬
fælde de hidtil fulgte Regler om, hvilke Lokaler der bliver

at medtage ved Beregningen af Lejlighedens Kvadrat¬

indhold (jfr. Generaldirektoratets Skrivelse af 3. Januar
1891, Ministerialtidende A for 1891 Nr. 6) komme til
Anvendelse.

Geueraldirektor. for Skattev. Cirk. (til samtlige 26. April.
Branddirektører for Landdistrikterne) ang. Loven
om Frihed for Bygningsafgift af 14. April 1893.
Ved at fremsende et Eksemplar af Lov af 14. d. M.
om Frihed for Bygningsafgift samt af Finansministeriets
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26. April. Bekendtgørelse af 22. d. M. skal man henlede Opmærksom¬
heden paa følgende:

De i Lovens § 1 omhandlede Bygninger og Lokaler
kunne kun ved Finansministeriets Bestemmelse fritages for

Afgiften, og det er derfor en Selvfølge, at de ogsaa frem¬
deles blive at opmaale efter de hidtil gældende Regler.
Bestemmelsen i Lovens § 2 om Forhøjelse med 10
□ Alen af den i Lov af 16. April 1873 §§ 3 og 6 fast¬

satte Grænse for Beboelseslejligheder, der kunne fritages for
Bygningsafgift, naar de kun beboes af een Familie, angaar
kun de Tilfælde, i hvilke der i en Ejendom kun findes

een Beboelseslejlighed, medens den i Lov af 16. April

1873 §§ 3 og 6 bestemte Grænse fremdeles vedbliver i alle
andre Tilfælde.

I øvrigt gælde ved Anvendelsen af § 2 i Loven af

14. d. M. ganske de samme Bestemmelser med Hensyn til

Anmeldelser, de Oplysninger, der skulle medfølge dem, Af¬
giftens Bortfalden m. v., som med Hensyn til Opnaaelse af

Fritagelse efter Lov af 16. April 1873 § 3 ere foreskrevne
ved Finansministeriets Bekendtgørelser af 7. Juni 1873, 8.
April 1878 og 17. Juni 1880, jfr. Generaldirektoratets

Cirkulærer af 19. Juni 1873, 26. April 1878 og 1. Juli
1880, dog at der foruden de i Finansministeriets Bekendt¬

gørelse af 8. April 1878 ommeldte Oplysninger endvidere

vil være at fremlægge Oplysning — attesteret paa den
sammesteds angivne Maade — om, at Ejendommen kun

indeholder een Beboelseslejlighed, ligesom der ogsaa ved Be¬
dømmelsen af, om en Beboelseslejlighed kan fritages i Hen¬

hold til Lov af 14. d. M. § 2, bliver at følge de samme

Regler, som gælde med Hensyn til Fritagelse efter Lov af
16. April 1873 § 3, saa at det altsaa er vedkommende Be¬

boelseslejligheds indvendige Maal, der bliver at lægge til
Grund, ligesom ogsaa i disse Tilfælde de hidtil fulgte

Regler om, hvilke Lokaler der blive at medtage ved Bereg¬
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ningen af Lejlighedens Kvadratindhold (jfr. Generaldirek=26. Apr il.
toratets Skrivelse af 3. Januar 1891, Ministerialtidende A
for 1891 Nr. 6) komme til Anvendelse.

Bekendtgørelse ang. Ordningen af Forsørgelses=27. April.
væsenet i Kjøbenhavn. (Kjøbenhavns Magistrat.
Fra 1. Maj d. A. vil Staden med Hensyn til Alder¬

domsforsørgelsen være inddelt i 3 Kredse, nemlig:
Øster Kreds,

omfattende nedenstaaende Fattigdistrikter 1—4.

Kredsinspektør: Cand. phil. C. L. B. Launy,

R. af D., Øster Farimagsgade 8, 1, Kontortid: Søgnedage
Kl. 10—12.

Læger ved Alderdomsforsørgelsen: V. P. T.

Stockfleth, Rosenvængets Allé 15, Stuen, Kl. 11, Dr. mod.

Driebein, Østerbrogade 8, 2, Kl. 11, Dr. med. Friedenreich,
St. Kongensgade 25, 2, Kl. 81 eller Kl. 3, Dr. med. A.

D. Müller, Nørrevoldgade 3, Stuen, Kl. 12, Dr. med.
Lykke, Fiolstræde 14, 2, Kl. 81½, Trock Jansen, St. Kon¬

gensgade 68, 1 Kl. 111, Dr. med. Wünstedt, Hoved¬
vagtsgade 8, 2, Kl. 11½.
Vester Kreds,

omfattende nedenstaaende Fattigdistrikter 5—8.
Kredsinspektør: Kancelliraad J. E. H. Storm,

Nørrefarimagsgade 35, Stuen, Kontortid: Søgnedag Kl.
10—12.

Læger ved Alderdomsforsørgelsen: S. Hart¬

vigson, Frelserens Alderdomshjem, Kl 10, Dr. med. L. F.
Toft, R. af D., Frelserens Alderdomshjem, Kl. 9, Dr. med.

L. W. Salomonsen, Nørregade 31, 2, Kl. 12, Dr. med.
V. Bokkenheuser, Vestergade 2, Kl. 12, Dr. med. E. Jensen,

Vesterbrogade 38,2, Kl. 11, O Secher, Vesterbrogade 41,2,

1893.
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27. April. Kl. 1, E. Petersen, Vesterbrogade 57, 1, Kl. 1, W. Thomsen
Vesterbrogade 94, 2, Kl. 121,
Nørre Kreds,

omfattende nedenstaaende Fattigdistrikter 9—12.

Kredsinspektør: J. P. Wilnan, Sjællandsgade
1, 1, Kontortid: Søgnedage Kl. 10—12.
Læger ved Alderdomsforsørgelsen: Dr. med.
I. Buntzen, Korsgade 45, 2, Kl. 1, M. P. Hemme, Ven¬

dersgade 33, 3, Kl. 121½, M. Larsen, Dosseringen 30, 2,
Kl. 41, Chr. Fenger, R. af D., Evaldsgade 5, 1, Kl. 12,

V. Timmermann, Nørrebrogade 58 B, 2, Kl. 121s, S.
Thaarup, Nørrebrogade 55, 1, Kl. 81½, Axel Hertel, R.
af D., Ravnsborggade 11, Kl. 12, Fr. Hygom, Nørrebro¬
gade 22, 3, Kl. 1.

Ligeledes fra 1. Maj d. A. vil Staden med Hensyn til

Fattigforsørgelsen være inddelt i 12 Fattigdistrikter, samtlige
med Kontortid: Søgnedage Kl, 9—1, Søn= og Helligdage
Kl. 8—9.

1. Fattigdistrikt.

Distriktsforstander: V. Petersen, Blegdams¬
vej 120, Stuen.

Kommunelæge: V. P. T. Stockfleth, Rosen¬

vængets Allé 15, Stuen, Konsultationstid (Distriktslokalet)
Kl. 9—10.

2. Fattigdistrikt.

Distriktsforstander: O. Degenkolw, konst.,
Citadelsvej 9, Stuen.
Kommunelæger: A. Dr. med. C. W. Driebein,

Østerbrogade 8, 2, Konsultationstid (Distriktslokalet) Kl.
10—I1. B. Dr. med. A. Friedenreich, St. Kongens¬

gade 5, 2, Konsultationstid (Distriktslokalet) Kl. 9—10.
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Distriktsforstander: Cand. phil. R. Malling,
Nørrevoldgade 30.

Kommunelæger: A. Dr. med. A. D. Müller,

Nørrevoldgade 3, Stuen, Konsultationstid (Distriktslokalet) Kl.
10—11. B. Dr. med. I. G. Lykke, Fiolstræde 142,
Konsultationstid (Distriktslokalet) Kl. 9—10.
4. Fattigdistrikt.
Distriktsforstander: C. C. Thomsen, St. Kon¬

gensgade 59 E2

Kommunelæger: A. Trock=Jansen, St. Kon¬

gensgade 68 1 Konsultationstid (Distriktslokalet) Kl. 9—10.
B. Dr. med. Wünstedt, Hovedvagtsgade 82, Konsulta¬

tionstid (Distriktslokalet) Kl. 10—11.

5. Fattigdistrikt.
Distriktsforstander: H. Sørensen, Dbm.,

Strandgade 38 1, Sbg.
Kommunelæger: A. S. Hartvigson, Lille
Torvegade 51 Konsultationstid (Distriktslokalet) Kl. 9—10.

B. Dr. med. L. Toft, R. af D., Niels Juelsgade 83
Konsultationstid (Distriktslokalet) Kl. 10—11.

6. Fattigdistrikt.
Distriktsforstander: P. Mouritzen, Lakse¬

gade 12.

Kommunelæger: A. Dr. med. L. W. Salomon¬

sen, Nørregade 31 2 Konsultationstid (Distriktslokalet) Kl.
9—10. B. Dr. med. V. Bokkenheuser, Vestergade 2,
Konsultationstid (Distriktslokalet) Kl. 10—11.

7. Fattigdistrikt.
Distriktsforstander: Kaptajn C. Toldberg, R.

af D., Tullinsgade 23 2.
Fjortende Hæfte.
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Kommunelæger: A. Dr. med. E. Jensen, Ve¬

sterbrogade 382, Konsultation (Distriktslokalet) Kl. 10—11.

B. O. Secher, Vesterbrogade 41 2, Konsultationstid (Di¬
striktslokalet) Kl. 9—10.

8. Fattigdistrikt.
Distriktsforstander: Kaptajn C. A. J. Hansen,
R. af D., Valdemarsgade 43 2.

Kommunelæger: A. E. Petersen, Vesterbro¬
gade 57 1, Konsultationstid (Distriktslokalet) Kl. 9—10.
B. W. Thomsen, Vesterbrogade 942, Konsultationstid
(Distriktslokalet) Kl. 10—11.

9. Fattigdistrikt.
Distriktsforstander: Løjtnant E. N. S. Mor¬

tensen, Thorupsgade 13, St.
Kommunelæger: A. Dr. med. I. Buntzen,
Korsgade 452 Konsultationstid (Distriktslokalet Kl. 10—11.
B. N. B. Hemme, Vendersgade 333 Konsultationstid
(Distriktslokalet) Kl. 9—10.

10. Fattigdistrikt.
Distriktsforstander: Cand. polyt. A. F. V.
Gede, Sjællandsgade 1 1.

Kommunelæger: A. M. Larsen, Dosseringen

30 2, Konsultationstid (Distriktslokalet) Kl. 9—10. B. C.
Fenger, R. af D., Evaldsgade 5 1, Konsultationstid (Di¬

striktslokalet, Kl. 10—11.

11. Fattigdistrikt.

Distriktsforstander: K. V. S. Fog, Bjelkes
Allee 42 1.

Kommunelæger: A. V. Timmermann, Nør¬

rebrogade 582, Konsultationstid (Distriktslokalet) Kl. 10—11.
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B. S. Thaarup, Nørrebrogade 55 1, Konsultationstid 27. April.
(Distriktslokalet) Kl. 9—10.

12. Fattigdistrikt.

Distriktsforstander: C. Dethmer, Elmegade
22 A, Sidehuset.

Kommunelæger: A. A. Hertel, R. af D.,
Ravnsborggade 11, Konsultationstid (Distriktslokalet) Kl.
9—I0. B. Fr. Hygom, Nørrebrogade 22 3, Konsulta¬
tionstid (Distriktslokalet) Kl. 10—11.

Søn= og Helligdage er der i alle Distriktslokaler Kon¬
sultation Kl. 8—9.

De aldersstøttede ville fra 1. Maj i Sygdomstilfælde
have at henvende sig til Kommunelægen i det Lægedistrikt,
i hvilket de have Bopæl. Nærmere om saavel Fattig¬
distrikternes som Lægedistrikternes Grænser erfares gennem

en samtidig hermed i Berlingske Tidende indrykket Bekendt¬

gørelse, saa vel som ved Henvendelse i Magistratens 3. Af¬
deling, Hestemøllestræde 4, og hos ovennævnte Kredsinspek¬
tører og Distriktsforstandere*).

*)

De forskellige Fattig= og Lægedistrikters Grænser ere
følgende:

Øster Kreds. 1. Hoveddistrikt. Aalborg¬
gade.Aarhusgade. Gamle Kalkbrænderivej.

Ge¬

—123,
fionsgade 41—.... 22—. Haraldsgade 61

120. Hellerup Glasværks Arbejderboliger. Hellerup

Station. Jagtvej 161—229. Kalkbrænderivej. Kilde¬
vældsgade. Krausesvej. Kuhlausgade. Landskrona¬
gade. Landskrona Tvergade.
Lyngbyvej 1—67

2—62. Lægeforeningen Boliger. Østerbro
Læge¬
foreningens Boliger. Strandvej. Max Müllersgade.
Mygindsvej, lige Nr. Niels W. Gadesgade. Nordre
Frihavnsvej 1— (nordre Side). Nygaard. Ny¬
gaardsvej.

Nygaards Sidevej. Nygaards Tvervej

Nøjsomhedsvej. Olufsvej. Randersgade. Silke¬
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Skr. ang. Æresoprejsning.

——

27. April.

Justitsmin. Skr. (til Amtmanden over Kjøben¬

havns Amt) ang. Æresoprejsning efter en Dom for
Overtrædelse af Straffelovens § 242.
Med Hensyn til, at N. N., der ved N. N. Købstads

borggade. Strandvej 1—91, 2—32. Tuborg Ar¬
bejderboliger. Vennemindevej.
*Weysesgade. Vi¬

borggade. Øresundsgade. Øresundshospitalet. Øster
Allee. Østerbrogade 31—63, 58—128. Østre
Gasværk.

2. Hoveddistrikt. Lægedistrikt A. Bleg¬

Blegdamsvej 44—138.

damsstræde.

Blegdamsvej,

lille. Classensgade 1—37 (nordlige Side).Fakse¬
— 15. Helgesensgade.
gade. Gefionsgade 7
Hinrich¬

sensgade. Holsteinsgade. Kroghsgade. Lipkesgade
Livjægerallee.Livjægergade.

15—25, 16—30.

Lundingsgade. Marstrandsvej. Nordre Frihavnsvej
2—88 (søndre Side). Odensegade. Petersborgvej.
Rosendals Tvergade. Rosenvængets Hovedvej, Allee,
Sideallee, Parallelvej,Tvervej.Ryesgade 37—131,

36—126. Slagelsegade. Sortedamsdossering 47—101.
Sorøgade. Trepkasgade. Willemoesgade. Østerbro¬

*

gade 19—29, 16—56.

gaardsgade. Adelgade

Lægedistrikt B. Abild¬
125.—

* * .*

Balsamgade.

Bjørnegade. Borgergade 130—
Bryggerlæn¬
gen. Citadellet.
Nr.).

Citadelsvej. Classensgade (lige

Collinsgade. Delfingade. Eckersbergsgade.

Elefantgade.

Elsdyrsgade.

Fredericiagade 34.—
gade 1—5 2—6.

Farimagsgade, lille.

Gammeltoftsgade Gefions¬

Gernersgade.

Gothersgade

60—64. Glaciet. Hallinsgade.Haregade.

Hjer¬

tensfrydsgade. Høyensgade. Jens Juelsgade. In¬
geniørregimentets Øvelsesplads. Kamelgade. Kom¬
munehospitalet. Kongensgade, store, 87—Kro¬

kodillegade. Kronprinsessegades Havebutikker. Kruse¬
Leopardlængen.

myntegade.
1—

Lipkesgade 2—14,

13. Lundsgade. Malmøsgade. Marstrandsgade.

Meriansgade.

Ny Kronprinsessegade 23 og 25,

18—24. Ole Suhrsgade.
18—

Rigensgade 3—

Rævegade. Rørholmsgade. St. Pouls¬

gade. St. Pouls Kirkeplads.

I. A. Schwartzgade.
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Ekstrarets Dom af 3. September 1885 i Medfør af Straffe= 27. April.
lovens § 242 er anset med Straf af simpelt Fængsel i to

Dage, har anholdt om Æresoprejsning, undlader man ikke
at meddele, at Æresoprejsning med Hensyn til denne Dom
er ufornøden.

Skjoldsgade.
Stokhusgade.
gade 85—

Skovgaardsgade.

Stockholmsgade.

Svanegade. Sønderborggade. Sølv¬
Polytechnisk Læreanstalt.

26—

Tigergade. Toldbodvej 1— Tulipangade.
vegade. Upsalagade.

Ul¬

Webersgade. Wiedeveltsgade.

Vildandegade. Voldmestergade. Zinnsgade. Øster¬

Østerfarimagsgade. Tster

brogade 1—17, 2—14.
Ravelin. Østersøgade

30—
2

Østervoldgade.

Østervold.
3. Hoveddistrikt.
benraa. Ahlefeldtsgade.

Bartholinsgade 1—15.

Lægedistrikt A. Aa¬

H. C. Andersensgade
Frederiksborggade 2—54,

17—43. Gothersgade 87—175, 150—160. Gylden¬
løvesgade. Hausergade.
gade 54—64. Kultorvet 2.

Linnésgade.

16. Landemærket 1—57.

Nansensgade.

Nørrevoldgade 3—29, 90

stervig.

Hauserplads. Købmager¬

Rosenborggade.

trudstræde. Schacksgade.

Nørrefarimagsgade.

112. Nørresøgade. Pu¬

Rømersgade. St. Gjer¬

Suhmsgade. Søtorvet.

Tornebuskegade. Thuresens¬ade. Vendersgade. Ør¬
stedsparken.Østersøgade 8—10.Lægedistrikt

B. Dyrkøb. Fiolstræde. Frederiksberggade 4 42.

Frederiksborggade 1—11. Frue Plads. Gammel
Torv 8—26.

Halmtorv 41—45. Kannikestræde,

store. Kannikestræde, lille. Kattesundet 2—4, 5—7.

Købmagergade 49. 69. Krystalgade. Kultorvet

3—17. Larsbjørnstræde. Larslejstræde. Nørregade.
Nørrevoldgade 2—82. Peder Hvidtfeldtstræde. Ro¬
sengaarden. St. Pederstræde. Skindergade 2—44.

Studiestræde 1—49, 4—42. Teglgaardsstræde. Uni¬
versitetet. Vestergade. Vestervoldgade 1—39.

4. Hoveddistrikt. Lægedistrikt A. Adel¬
gade 34—108. Amaliegade. Amalienborg Plads.

Borgergade 21—93, 4—128. Bredgade. Dr. Tver¬
gade 1—47, 2—50. Fredericiagade 13—53, 2—28.

Frederiksgade. Gothersgade 2—18. Helsingørsgade
41“

1893.
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964 Anordn. om Indføretsen af en ny Farmatops.

——

29 April.

Anordning om Indførelsen af en ny Farma¬

Nr. 115. kopé. (Justitsministeriet.
Indm. Saml. pag. 636.

4—22. Hindegade.

St. Kongensgade 1—85,

2—114. Klærkegade 1—I1, 2. Kongens Nytorv

2—24. Kvæsthusgade. Nyhavn 1—71. Ny Told¬

bodgade. Prinsensgade. St. Annæ Plads. Lille
Strandstræde.Store Strandstræde. Toldboden.

Toldbodgade. Toldbodvejen, lige Nr. Læge¬
distrikt B. Adelgade 1—117, 4—32. Borger¬
gade 1—19. Dr. Tvergade 49—61, 52—58.

Fredericiagade 57—81. Gothersgade 20—58. Hel¬

singørsgade 3—23. Klerkegade 15—31, 8—38.
Kronprinsessegade 2—52.

Ny Kronprinsessegade

3—7, 2—6. Rigensgade 2—16. Rosengade. Sølv¬
gade1—I1, 2—24.
Vester

strikt A.

Kreds. 5. Hoveddistrikt. Lægedi¬
Amagerbro. Amagergade. Baadsmands¬

stræde 15— 43, 18—20. Bodenhoffs Plads. Kløver¬
marksvej.
holms Ø.
58—88.

Kristianshavns Voldgade 7— Kristians¬

Krøyers Plads. Overgaden oven Vandet
Prinsessegade 1—17, 35—77 2—52.

Refshaleøen.

St. Annægade 31—37, 28—36.

Sofiegade 13—25, 16—40. Store Torvegade 15.

—

29, 2—28. Wilders Plads. Lægedistrikt B.
Baadsmandsstræde 1—13, 2—16. Brogade. Dron¬

ningensgade. Kristianshavns Kanal. Kristianshavns

Torv. Kristianshavns Voldgade 1—5. Langebro¬
gade. Overgaden neden Vandet. Overgaden oven
Vandet 2——56. Prinsessegade 19—33. St. Annæ¬

gade 1—29, 2—26.Sofiegade 1—11, 2—14.
Strandgade. Store Søndervoldstræde. Lille Søn¬

dervoldstræde. Lille Torvegade. Store Torvegade
1—13. Wildersgade.

6. Hoveddistrikt. Lægedistrikt A. Ema¬

gertorv 4—24. Antoniestræde. Brøndstræde, lille
Brøndstræde, store. Didrikbadskjærsgang.Gl Mønt.

Gl. Torv 4—6. Gotersgade 1—85. Graabrødre¬

stræde. Graabrødretorv. Grønnegade. Hovedvagts¬
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Indenrigsmin. Cirk. (til samtlige Politimestre) 1. Maj.

ang. det almindelige danske Handelsflags Propor¬
tioner.

Ved Bekendtgørelse Nr. 187 af 21, Oktober 1892 har

gade. Kejsergade. Købmagergade 1—47, 4—52.
Klareboderne. Klosterstræde. Kongens Nytorv 26—

34. Kristenbernikovstræde. Kronprinsensgade. Lande¬
mærket 4—30. Løvstræde. Møntergade. Niels Hem¬

mingsensgade. Nygade 2—10. Ny Adelgade. Ny
Østergade.Pilestræde. Pistolstræde. Regnegade,
lille.Regnegade,

store.Silkegade. Skindergade

1—49. Skoubogade. Sværtegade. Walkendorffs¬
gade. Vimmelskaftet 2648.

Vognmagergade.

Østergade 4—62. Lægedistrikt B. Admiralgade.
Amagertorv 1—33. Afylgade. Badstuestræde. Bold¬

husgade. Brolæggerstræde. Bryghusgade. Børs¬
gade Cort Adelersgade. Dybensgade. Farvergade.
*4
Frederiksberggade
1 29.

Frederiksholms Kanal

Fortunstræde. Gaasegade.

Gl. Strand. Halm¬

stræde. Halmtorvet 51—79. Havnegade. Hejbergs¬
gade. Herluf Trollesgade.Hestemøllestræde. Hol¬
bergsgade. Holmensgade. Holmens Kanal. Hum¬
mergade.Hyskenstræde. Højbroplads. Integade.
Kattesundet 9—I1, 8—18. Kirkestræde, lille. Kirke¬

stræde, store. Knabrostræde. Kompagnistræde. Kon¬

gensgade, lille. Kongens Nytorv 1—23. Kristians¬

borg Slot. Kristiansgade. Lavendelstræde. Lakse¬
gade. Læderstræde. Løngangsstræde.

Magstræde.

Mikkelbryggersgade. Naboløs. Nikolajgade. Niels
1—7.
Juelsgade. Nybrogade. Nygade

Nyhavn

2—44. Ny Kongensgade. Nytorv. Ny Vestergade

Peter Skramsgade. Raadhusstræde. St. Jørgens¬
Slutteri¬
gade.Skvaldergade. Slotsholmsgade.

gade. Smedens Gang. Snaregade. Stormgade
Tordenskjoldsgade. Tøjhusgade. Vandkunsten. Ved

Stranden. Vestervoldgade 83—133. Vimmelskaftet
35 —49. Vingaardsstræde. Østergade 1—61.
7.Hoveddistrikt.

Lægedistrikt A. Ab¬

salonsgade 1—7. Abel Katrinesgade. Bagerstræde
6—10. Benzons Fabriker. Bernstorfsgade. Boule¬

1893.

966 Cirt. ang. det danske Handelsflags Proportioner.

1. Maj.Indenrigsministeriet indskærpet de i Forordning af 11. Juli

1748 § 1 indeholdte Bestemmelser om det almindelige danske
Handelsflags Proportioner, hvorefter blandt andet de for¬

reste røde Kvarterer skulle være 6½4 af de agterste Kvar¬
terer.

varden. Kolbjørnsensgade. Eriksgade. Gasværket

(vestre). Gasværksvej. Gl. Kongevej 1—29, 2—4.
Halmtorvet 8—16. Helgolandsgade. Helmershus.

Jernbanegade. Istedgade 1—23, 2 B—22. Knuds¬
gade 34—37. Kvægtorvet. Kvægtorvsgade. Lille

Kolbjørnsensgade. Lille Istedgade. Ny Stormgade

56—100. Ny Stormgade 57—71. Ny Vestergades

Forlængelse. Ny Kongensgades Forlængelse. Nørre¬
farimagsgade 1—7, 2—8. Petersens Passage. Re¬

ventlowsgade. Reverdilsgade. Stenosgade. Storm¬
gades Forlængelse. Studiestræde 51—53. Svends¬
gade 1, 2—4. Tømmerpladsgade. Ved Kalvebod¬
strand. Vesterbrogade 1—57, 2—48. Vesterfarimags¬

gade.Vestervoldgade, lige Nr. Viktoriagade.

Lægedistrikt B. Absalonsgade 9—43, 14—48.
Bagerstræde, ulige Nr. Dannebrogsgade 1—51,
2—38. Gl. Kongevej 31—53 B. Hansens Plads.
Hartmanns Plads.Istedgade 25—51, 24—50.

Knudsgade 6—66. Mattæusgade 1—9, 2—10. Ny
Stormgade 104—124. Saksogade 1 75. Skyde¬

banegade. Tullinsgade. Vesterbrogade 59—73,
50—82. Værnedamsvej 2—16.

8. Hoveddistrikt. Lægedistrikt A. Danne¬
brogsgade 40—58. Dybbølsgade 13—15, 16—18.
Estlandsgade. Istedgade 53—81, 60—72. Mat¬

tæusgade 15—21. Ny Stormgade mellem Danne¬

brogsgade og Øhlenschlægersgade. Øhlenschlægers¬
gade 33—77. Revalsgade. Saksogade 77 93

52—92. Saksogadens Passage. Lægedistrikt B.
Amerikavej.

Bissensgade.Bayesgade (paa Sta¬

dens Grund) (ulige Nr.). Brorsonsgade. Karstens¬

gade. Dybbølsgade 17—25, 20—32. Enghavevej

Lille Enghavevej. Ernst Meyersgade Frederiksberg
Allé 1—13. Freundsgade. Istedgade 83 udefter

og 74 udefter. Jerichausgade. Kaalundsgade. Kin¬

gosgade 1—9, 2—6. Kücklersgade. Lille Frydsvej.
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Det er imidlertid senere for Ministeriet blevet oplyst 1. Maj.
at de ovennævnte Proportioner, for saa vidt de forreste

røde Kvarterer angaar, i Mands Minde ikke have været

iagttagne, idet det gennem lange Tider har været almindelig

Sædvane i Koffardifarten at lade Flagets forreste Kvarterer

Lundbysgade. Mattæusgade 23—33 12—18. My¬

sundegade. Ny Karlsbergvej 1—17, 2—28. Ny
Stormgade, vest for Øhlenschlægersgade. Øhlen¬
schlægersgade 1—31, 2—74. Rahbeks Allé 1—15.

Sankelmarksgade. Saksogade 2—50.Sundeveds¬

gade. Theophilius Hansens Gade. Valdemarsgade.
Vesterbrogade 73 B—149, 84—154. Vesterfælledvej.
Vesterfælleds Møllevej.

Nørre Kreds. 9. Hoveddistrikt. Læge¬

distrikt A. Bagergade. Baggesensgade. Blaa
gaardsgade 1—33 2—24. Dosseringen 4—32.

Korsgade 2—46. Nørrebrogade 9—53. Nørrebro¬
stræde. Slotsgade 1—37, 2—14. Todesgade.

Vesselsgade. Lægedistrikt B. Aagade 2—54.
Blaagaardsgade 35—59, 26—46.Dosseringen

34—62. Evaldsgade. Gartnergade. Griffenfeldts¬
gade, ulige Numre. Husvildeafdelingen. Korsgade
1—51, 48—62. Murergade. Nordvestvej 1—7,

2—8. Prins Jørgensgade. Slotsgade 18—38.

Smedegade. Stengade. Torupsgade. Tømrergade.
10. Hoveddistrikt. Lægedistrikt A. Aagade

72—110. Brohusgade. Jagtvej, fra Ladegaards¬
aaen til Nørrebrogade (lige Numre). Kapelvej
30— Nørrebro¬
2—46. Nordvestvej 31—

gade fra Kapelvej til Jagtvej (ulige Numre). Skytte¬
gade. Lægedistrikt B.Aagade 56—70. Ban¬
gertsgade. Fiskergade.

Griffenfeldtsgade 2—60.

Jægergade. Kapelvej1—55, 48—58. Korsgade
64—70, 53—

Nordvestvej 9—29, 10—28.

Nørrebrogade 55—63. Solitudevej. Tjørnegade.
Vævergade.

11. Hoveddistrikt. Lægedistrikt A. Al¬
lersgade. BaldersgadeBragesgade.

Dagmars

gade. Gormsgade. Haraldsgade til Mygindsvej.

Hejmdalsgade Jagtvej, ulige Numre fra Nr. 53
til Mygindsvej. Mygindsvez og dennesFortsættelse,
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Skr. ang. Altergang.

————

1.Maj.

udgøre noget mere end 6 af de agterste. Fra den saa¬
ledes bestaaende Sædvane har Ministeriet troet, at der ikke

ganske kan ses bort, og man maa derfor finde det rettest,
at Paatale undlades, naar den foreliggende Overtrædelse
af den ovennævnte Forordnings Bestemmelser ikkun bestaar

deri, at de forreste Kvarterer udgøre mere end 6, men dog
ikke over 74 af de agterste Kvarterer.

5. Maj.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. (til Biskoppen

over Viborg Stift) ang. en af en Sognepræst ind¬
ført Ordning, hvorefter Altergang kun maatte finde

Sted efter afholdt Skriftemaal Dagen fornd.
behageligen at ville give ham Paalæg om for
— — ——

venstre Side fra Jagtvejen. Nørrebrogade 140—
236. Odinsgade.Raadmandsgade. Tagensvej.

Torsgade. Tyrasgade. Lægedistrikt B. Bjelkes
Allee.Brøndshøjgade.

Gentoftegade. Holtegade.

Husumgade. Jagtvej, ulige Numre, fra Ladegaards¬

Jægersborggade. Lyngbygade.

aaen til Nr. 51.

Nordbanegade. Nørrebrogade 151—227. Ordrups¬
gade. Stefansgade.

12. Hovedddistrikt. Lægedistrikt A.

Ahornsgade. Birkegade. Blegdamshospitalet. Bleg¬
damsvejen 2—42. Egegade. Elmegade. Fredens¬
gade. Fredensgade, lille. Fælledvez. Guldbergs¬

gade 3—23, 2—26. Guldbergsgade, lille, lige Nr.
Læssøgade. Møllegade. Nørreallee 1—49. Nørre¬
brogade 8—62.

Poppelgade. Ravnsborggade.

Ravnsborg Tværgade. Rysgade 1—31, 2—34.

Schleppegrellsgade. Sortedams Dossering 23—45.
Sortedamsgade 1—21. St. Hansgade. St. Hans
Torv. Lægedistrikt B. Frederik den Syvendes

Gade. Guldbergsgade 25 —55. Guldbergsgade, lille,
ulige Nr. Jagtvej, fra Nørrebrogade til Myginds¬
—
vej, lige Nr. Mejnungsgade. Nørrebrogade 64.

122.

Prinsesse Charlottesgade. Sjællandsgade.

Tranes Boliger.
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Fremtiden paa hver Søn= og Helligdag, paa hvilken der 5. Maj.
finder Altergang Sted, at afholde Skriftemaal samme Dag

forud for den almindelige Gudstjenestes Begyndelse, medens
det maa staa ham frit for tillige at afholde Skriftemaal
Dagen forud for dem, der ønske det.

Institsmin. Cirk. (til samtlige Politimestre i 8. Maj

Landjurisdiktionerne) ang. Betingelserne for Ud¬
brænding af suævre Skorstene.
Med Hensyn til, at det i § 12 i Lov af 1. Marts
1889 om Tillæg til og Forandringer i Loven af 2. Marts
1861 om Brandpolitiet paa Landet og det nærmest dermed

i Forbindelse staaende Bygningsvæsen, jfr. § 22 i Justits¬

ministeriets Bekendtgørelse af 30. Marts s. A., er bestemt,

at Udbrænding af snævre Skorstene er tilladt, naar Brand¬

fogden efter Skorstenens Beskaffenhed antager, at Udbræn¬
dingen kan ske uden Fare, samt at Udbrændingen i saa

Fald skal ske under Brandfogdens Tilsyn og under Jagt¬
tagelse af de Forsigtighedsregler, han foreskriver, skal man

tjenstligst anmode d’Hrr. Politimestre i Landjurisdiktionerne
om at ville tilkendegive Brandfogderne i den dem under¬

lagte Jurisdiktion, at Justitsministeriet i Overensstemmelse

med en derom fra Direktionen for den almindelige Brand¬

forsikring for Landbygninger fremkommen Indstilling maa
finde det ønskeligt, at saadan Udbrænding, for saa vidt

angaar straatækkede Bygninger, kun tilstedes under føl¬
gende nærmere Betingelser:

Udbrændingen bør kun ske i stille Vejr, Straataget bør
fjernes i 1 Alens Afstand fra Skorstenen, og derefter bør

det undersøges, om Skorstenen er tæt, hvor Taget har
ligget op til den, og mulige Mangler bør behørig ud¬
bedres. Loftet maa derhos være tomt i længere Af¬

stand fra Skorstenen, og under Udbrændingen bør der

970

1893.

Skr. ang. Udlodningspaategninger.

8. Maj. være Sprøjter og Sprøjtemandskab til Stede. Endelig vil
det være forsigtigst, at Taget dækkes med vaade Lagener

eller lignende.

8. Maj.

Justitsmin. Skr. (til Stiftsøvrigheden over

Fyens Stift) ang. Bemyndigelse for Stiftsøvrig¬

heden til at fravige Bestemmelsen om Udlodnings¬

paategninger i Plakat 10. April 1795 § I.
I behagelig Skrivelse af 28. Februar d. A. har Hr.
Kammerherren og Deres Højærværdighed ved Fremsendelsen
af de hoslagt tilbagefølgende Bilag anholdt om Tilladelse
til, for saa vidt angaar Aktiver henhørende til den Del af
Stiftets offentlige Midler, der høre under Justitsmini¬

steriets Ressort, at fravige Bestemmelsen i Pl. 10. April
1795 § 1 om Udlodningspaategninger.
Foranlediget heraf skulde man, efter over Sagen at

have brevvekslet med 1. Revisionsdepartement, til be¬
hagelig Efterretning tjenstligst melde, at Justitsministeriet

herved meddeler Stiftsøvrigheden den ansøgte Fritagelse

for at forsyne de omhandlede Aktiver med Udlodnings¬
paategninger.

9. Maj.

Generaldirekt. for Skattev. Skr. (til Amt¬

manden over Maribo Amt) ang. Gebyr i en Sag
mellem Husbond og Thende, som angaar saavel Løn

som Straf og Erstatning for Injurier fra Hus¬
bondens Side.

I Anledning af en til Generaldirektoratet indkommen
Forespørgsel fra en Sagfører om, hvorvidt det er rigtigt,
at der i en af ham for et Tyende mod dettes Husbond ved

Stubbekjøbing Herreds Politiret anlagt Sag, der angaar
saavel Løn som Straf og Erstatning for verbale og reelle

Skr. ang. Bjergelon.
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Injurier fra Husbondens Side, er blevet ham afkrævet
9. Maj.
Gebyr som for en almindelig Politisag, har General¬
direktoratet i Skrivelse til Maribo Amt svaret, at der i den

nævnte Sag kun vil være at beregne Gebyr i Overens¬
stemmelse med den i Sportelreglementets § 32 for Sager

mellem Husbonde og Tjenestetyende givne Regel, jfr. ogsaa
Kancelli=Skrivelse af 14. Juli 1835.

Justitsmin. Skr. (til Amtmanden over Kjøben¬ 10. Maj.

havns Amt) ang., hvorvidt Sølovens Bestemmelser

om Bjergeløn kunne anvendes med Hensyn til løst

Gods, der findes i aaben Sø eller opdriver paa
Forstranden.
Under 23. Marts d. A. har Hr. Kammerherren hertil
indsendt et Andragende, hvori Birkedommeren i N. N.

Birk begærer Justitsministeriets Afgørelse af, hvorvidt de

i Søloven af 1. April f. A. Kap. IX indeholdte Bestem¬
melser om Bjergeløn, og navnlig Bestemmelserne i §§

224—226, kunne finde Anvendelse med Hensyn til løst
Gods, der findes i aaben Sø eller opdriver paa For¬

stranden.

Foranlediget heraf skal man tjenstligst melde, at Mini¬
steriet i Overensstemmelse med den af Dem udtalte An¬

skuelse vel maa anse Bestemmelserne i Sølovens 9. Kapitel
for anvendelige med Hensyn til løst af Havet opdrevet Gods,

men dette dog i Henseende til Bjergelønnen kun, for saa

vidt angaar Forholdet imellem Bjergeren og Godsets Ejer,
saa at de ældre Regler vedvarende komme til Anvendelse,

dels paa saadanne Genstande af ubetydelig Værdi, som
hidtil helt ere blevne overladte Bjergeren, dels paa andet
løst Gods, naar Reklamationsfristen er udløben, uden at

nogen Ejer har meldt sig.

1893.

13. Maj.
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Skr. ang. Alderdomsunderstøttelse.

Bekendtgørelse ang. Foranstaltninger mod Mund¬

Nr. 121. og Klovesyge. (Indenrigsministeriet.)
Indm. Saml. pag. 637.

15. Maj.

Bekendtgørelse om Undtagelser fra Forbudet mod

Nr. 124.

Arbejde i Fabrikker m. v. paa Folkekirkens Hellig¬
dage. (Indenrigsministeriet.)
Indm. Saml. pag. 637.

15. Maj.

Indenrigsmin. Skr. (til Amtmanden over Vejle

Amt) ang., hvorvidt der kan tilstaas Alderdoms¬
understøttelse til Personer, som ere i Besiddelse af

mindre Kapitaler.
I det med Amtets Skrivelse af 15. November f. A.

modtagne Andragende har N. N. Byraad besværet sig over,
at Amtet ved det af samme i Medfør af Alderdomsunder¬

støttelsesloven af 9. April 1891 § 8 foretagne Gennemsyn
af Købstadens Regnskab over udbetalt Alderdomsunderstøt¬
telse i 2. Halvaar 1891 har resolveret, at Byraadet har

været uberettiget til at tilstaa de i Andragendet nærmere
angivne 8 Personer Alderdomsunderstøttelse, idet disse paa

det Tidspunkt, da de fremsatte Begæring om Understøttelse,

vare i Besiddelse af Pengebeløb paa imellem 300 og 750

Kr. og derfor efter Amtets Formening ikke kunde anses for
ude af Stand til at forskaffe sig det fornødne til Under¬

hold, jfr. Lovens § 1. I saa Henseende har Byraadet an¬
ført, at det ikke har ment at kunne afvise Personer, der

begærte Alderdomsunderstøttelse, fordi de vare i Besiddelse

af Pengebeløb, naar disse dog ikke vare større end i de

foreliggende Tilfælde, hvorimod Raadet ved Fastsættelsen af
Understøttelsen har taget Hensyn til det aarlige Livrente¬

Skr. ang. Alderdomsunderstottelse.
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beløb, som de paagældende kunde erhverve for deres 15. Maj.
Midler.

I Anledning heraf skulde man til Efterretning og

videre fornøden Bekendtgørelse tjenstligst melde, at efter

Ministeriets Opfattelse er den Omstændighed, at en Person,
der begærer Alderdomsunderstøttelse, er Ejer af et lille

Kapitalbeløb, ikke ubetinget til Hinder for, at Understøttelsen
tilstaas ham, selv om Beløbet foreligger i kontante Penge

og saaledes er disponibelt til Brug.
I saa Henseende skal man bemærke, at vel har Alder¬
domsunderstøttelsesloven i sin § 1 fremsat som Betingelse

for at opnaa Understøttelse, at den paagældende er ude af

Stand til at forskaffe sig selv eller dem, over for hvem der

paahviler ham fuld Forsørgelsespligt, det fornødne til Un¬

derhold eller til Kur og Pleje i Sygdomstilfælde, hvilket

efter Udtrykkene i det væsentlige falder sammen med, hvad

Fattigloven i sin §1 fremsætter som Betingelse for at op¬
naa Fattighjælp; men det fremgaar af de nævnte Loves
øvrige Bestemmelser, at den omhandlede Betingelse maa
opfattes forskelligt, eftersom den anvendes paa Alderdoms¬

understøttelse eller Fattighjælp. Fattighjælpen skal efter sit

Formaal afhjælpe den til enhver Tid tilstedeværende Trang,

og da den, der modtager Fattighjælp, undergives Fattig¬
bestyrelsens stadige Tilsyn, kan Størrelsen af Hjælpen til¬
maales efter Øjeblikkets Krav, ligesom Bestyrelsen til en¬

hver Tid kan bestemme, hvorledes Forsørgelsen af den

enkelte fattige skal finde Sted; at der herved tages Hensyn
til, at den fattige bevarer Adgangen til at udnytte sin Ar¬

bejdsevne, er saavel i den fattiges som i Fattigvæsenets
Interesse. Alderdomsunderstøttelsens Formaal er derimod

at sætte den understøttede i Stand til at fortsætte en selv¬

stændig Tilværelse, hvorfor ogsaa Loven som Regel hjemler
ham Ret til at beholde den ham een Gang tilstaaede Un¬
derstøttelse, saa længe hans Forhold blive uforandrede; i
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15. Maj. Overensstemmelse hermed bør Understøttelsens Størrelse ikke

udmaales efter den understøttedes Trang i Øjeblikket, men
derimod efter hans økonomiske Stilling tagen som
Helhed, saaledes at den understøttede derved bliver i

Stand til at bevare sin Selvstændighed. Ganske vist taber
dette Hensyn delvis sin Betydning, saafremt den under¬

støttedes Forhold ere saaledes, at han ikke kan forsørges
paa anden Maade end ved Anbringelse i et Asyl, eller at

hans Trang til Understøttelse kun er midlertidig, til Eks.

fordi den er fremkaldt ved Sygdom, men bortset herfra

vilde det ikke være stemmende med Lovens Øjemed, om
man vilde nægte Alderdomsunderstøttelse til den, der er i

Besiddelse af et saadant Pengebeløb, som vel kan strække til
til at afhjælpe hans øjeblikkelige Trang, men som derimod er

utilstrækkeligt til, blot tilnærmelsesvis, at yde ham nogen
Betryggelse for hans Livsophold, hvorimod Pengebeløbet
efter sin Størrelse nærmest har Betydning som en Nød¬

hjælp for Arbejdstab, i Sygdomstilfælde eller under andre

særlige Forhold samt til Stkring af en anstændig Be¬
gravelse. Navnlig vilde Nægtelse af Understøttelse i det
anførte Tilfælde være imod Lovens Forudsætninger, saafremt

det omhandlede Pengebeløb var erhvervet af den paa¬
gældende selv gennem længere Tids Opsparing eller paa
anden Maade, der giver Garanti mod fremtidig Misbrug
af Beløbet. Hvor stort et Beløb det saaledes kan være

berettiget at lade den paagældende være raadig over, kan

selvfølgelig ikke fastslaas ved en for alle Tilfælde gyldig

Regel, men maa afhænge af de enkelte foreliggende Om¬

stændigheder. Særlig vil det være af Betydning, om An¬
søgeren er Familieforsørger, idet der i saa Fald bør være
Adgang til Bevarelse af et noget større Beløb.
Ved Fastsættelsen af Understøttelsens Størrelse i Til¬

fælde af den her omhandlede Art vil der være at tage
passende Hensyn til, at Ansøgeren er i Besiddelse af det

Skr. ang. Desinfettionsomkostninger.
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paagældende Pengebeløb, idet han ikke kan gøre Fordring 15. Maj.
paa, at Understøttelsen ydes ham i saadant Omfang, at

han sættes i Stand til vedblivende, navnlig ogsaa under
særlige Forhold, at bevare Pengebeløbet. Ovennævnte By¬
raad har i saa Henseende anført, at det har beregnet det
Livrentebeløb, som den understøttede var i Stand til at er¬

hverve sig, og fraregnet dette Beløb i den Understøttelse,
som ellers vilde være at yde. Herimod kan der heller intet
findes at erindre, idet dog bemærkes, at Kommunerne ikke

kunne være henviste til udelukkende at bruge denne Maale¬
stok for den Betydning, som der vil være at tillægge Be¬
siddelsen af et Kapitalbeløb.

Naar de ovenfor angivne Synspunkter bringes til

Anvendelse i de for Ministeriet af Byraadet indbragte
Sager, maa man med Amtet være enig i, at de tvende i

Sagen ommeldte Personer, som eje Pengebeløb paa hen¬
holdsvis 600 Kr. og 750 Kr., ikke for Tiden kunne anses
for trængende til Alderdomsunderstøttelse, og Ministeriet
maa saaledes for deres Vedkommende tiltræde den af Amtet

trufne Afgørelse. For enkelte af de øvrige Ansøgeres Ved¬
kommende har Ministeriet vel næret nogen Tvivl om, hvor¬

vidt den her omhandlede Betingelse for at opnaa Alder¬
domsunderstøttelse er til Stede, men man har dog ikke

fundet, at det oplyste giver aldeles tilstrækkelig Anledning
til at fravige det af Byraadet udøvede Skøn, og man maa

derfor holde for, at det for saa vidt kan forblive ved By¬
raadets Afgørelse.

Justitsmin. Skr. (til Amtmanden over Holbæk 16. Maj.

Amt) ang. Omkostningerne ved Transport af Effekter
til og fra Desinfektion, der er beordret af en Læge.
I Anledning af det af Hr. Kammerherren paa Holbæk
Amts Oversundhedskommissions Vegne med behagelig Skri¬
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16. Maj. velse af 25. Marts d. A. hertil indsendte Andragende, hvori
den overordentlige Sundhedskommission for N. N. Birk

forespørger, hvorvidt Omkostningerne ved Transport af
smittede Genstande til Desinfektionsovn, naar saadan Des¬

infektion er beordret af Lægen, i alle Tilfælde skal kunne
fordres betalt af det offentlige, eller kun naar vedkommende

ikke selv har Befordring og ikke Raad til at leje
saadan, skal man tjenstligst melde, at Omkostningerne ved

Transportz af Effekter til og fra Desinfektion maa ud¬
redes paa samme Maade som de øvrige Udgifter ved Des¬
infektion.

*
Kongl. Resol. ang. Dispacheur-Eksamen).
(Ju¬

17. Maj.

stitsministeriet.)
Indm. Saml. pag. 638.
17. Maj.
Nr. 127.

Anordning til nøjere Bestemmelse af Sølovens
§ 34. (Udenrigsministeriet.)
Indm. Saml. pag. 638.

17. Maj.

Judenrigsmin. Skr. (til Kjøbenhavns Magistrat)

ang., hvorvidt Alderdomsunderstøttelse kan tilstaas

en paa en Sindssygeanstalt anbragt sindssyg.
Ved at fremsende et Andragende, hvori Værgen for

den hidtil som betalende Patient paa St. Hans Hospital

*)

Under s. D. behagede det Hs. Majestæt allern. at

udnævne Grosserer Harald Hansen og Kommandør
N. Jacobsen til Medlemmer af den til Afholdelse

af Dispacheureksamen beskikkede Kommission, hvis
øvrige Medlemmer for Tiden ere Professor ved

Universitetet, Dr. juris V. Benzon, Formand,

Kommandør N. J. Jespersen og Dispacheur I.
I. Suenson.

Skr. ang. aandssvage Vorn.
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henliggende sindssyge N. N. paa dennes Vegne har fremsat17. Maj.
Begæring om Alderdomsunderstøttelse af Kjøbenhavns Kom¬
mune i Henhold til Lov Nr. 69 af 9. April 1891, har

Magistraten i Skrivelse af 17. f. M. forespurgt, om der,
uanset Bestemmelsen i Fattiglovens § 61, hvorefter de Om¬

kostninger, der udredes af det offentlige til Forsørgelse af

sindssyge, der ere anbragte paa dertil af Staten godkendte

Anstalter, ikke betragtes som Fattighjælp og saaledes ikke

paavirke den trængendes retlige Stilling, vil kunne ydes
den paagældende Hjælp af det offentlige under Form af
Alderdomsunderstøttelse, hvorved Kommunen opnaar Andel
i Statstilskuddet efter Loven af 9. April 1891 § 9.

I denne Anledning skulde man tjenstligst melde, at,
da den paagældende er ude af Stand til at forskaffe sig
det fornødne til Kur og Pleje og i øvrigt opfylder Be¬
tingelserne for at erholde Alderdomsunderstøttelse, maa han

anses berettiget til at nyde saadan Understøttelse og kan ikke
udelukkes derfra ved den Omstændighed, at der i Medfør af

Fattiglovens § 61 til Opholdet paa Sindssygeanstalten for
Fattigvæsenets Regning vilde kunne ydes ham en Hjælp,

der ikke over for ham medfører de med Fattighjælp i Al¬
mindelighed forbundne Virkninger.

Indenrigsmin. Skr. (til Amtmanden over Ring¬ 19. Maj.

kjøbing Amt) ang., hvorvidt det kan paahvile Fat¬

tigkommunerne som Pligt at yde Bidrag til aands¬
klsa U(1 JlgRVRRK

svage Børns Anbringelse paa Abuormanstalt.
———

Ved at meddele, at Ringkjøbing Amtsraad i Henhold

til derom indgivne Andragender har vedtaget at lade Amts¬

fattigkassen afholde 1 af Udgifterne ved forskellige aands¬
svage Børns Anbringelse paa Abnormanstalt under For¬

ventning af, at vedkommende Sogneraad ligeledes vilde af¬

holde 1 af Udgifterne, men at flere af Sogneraadene have

1893.
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19. Maj. vægret sig ved at yde noget som helst Bidrag, har Amtet i

Skrivelse af 3. d M. under Henvisning til Bestemmelserne

i Fattiglovens § 61 begært en Udtalelse herfra med Hensyn
til Fattigkommunernes Stilling overfor aandssvage Børn
af trængende Forældre, og navnlig om det kan paahvile

dem som Pligt at yde Bidrag til de nævnte Børns An¬

bringelse paa Abnormanstalt.
I denne Anledning skulde man næst at henvise til
Ministeriets Skrivelse Nr. 149 af 21. Juni 1892 til Amt¬
manden over Vejle Amt (Ministerialtidende 4)*)— til Efter¬

retning tjenstligst melde, at Ministeriet maa holde for, at

Fattigvæsenet efter Omstændighederne kan være pligtigt at
anbringe et aandssvagt Barn paa en Abnormanstalt og da

navnlig, naar Anbringelsen er nødvendig for at opnaa

Helbredelse eller Bedring af „vedkommendes Tilstand, eller
der kun paa denne Maade kan ydes et forsvarligt Livs¬
ophold, f. Eks. fordi der ikke af vedkommende Barns paa¬

rørende kan ydes det den særlige Pleje og det stadige Tilsyn,
som det maatte have behov.

For saa vidt et aandssvagt Barn med Tilskud fra Fat¬

tigvæsenet anbringes paa en Statsanstalt eller en af Staten
dertil godkendt Anstalt, medfører Fattiglovens § 61, at

Fattigvæsenets Bidrag ikke faar Fattighjælps Virkninger
overfor vedkommende trængende.

24. Maj.

Justitsmin. Skr. (til Amtmanden over Vejle

Amt) ang., hvorvidt Udgifterne ved en af en uhel¬

bredelig venerisk Sygdøm lidende Persons Behandling
m. v. kunne fordres udredede af det offentlige efter
Lov 10. April 1874 8 1.
Ved at meddele, at Vejle Amt efter derom fra N. N.

Købstads Fattigvæsen fremkommen Begæring har erklæret

*) Se ovenfor Side 620.

Skr. ang. Præstegaardes Bygningsafgift. 979 1893.

sig villig til overensstemmende med Fattiglovens § 62 at 24. Maj.
anvise de Udgifter, der ere forbundne med, at N. N. i en

til ham paa bemeldte Købstads Fattiggaard indrettet særskilt

Lejlighed gennemgaar en Kur for venerisk Sygdom, har Hr.
Amtmanden i behagelig Skrivelse af 18. Marts d. A. under

Henvisning til, at det blandt andet af en Erklæring fra
den konstituerede Distriktslæge fremgaar, at den paagældende

Persons Sygdom maa betragtes som uhelbredelig, begært
Resolution for, om de Udgifter, der udkræves, for at den

nævnte Person stadig kan være under Lægetilsyn og Be¬

handling, kunne fordres udredede af det offentlige paa samme
Maade som de i § 1 af Lov om Foranstaltninger til at
modarbejde den veneriske Smittes Udbredelse af 10. April

1874 ommeldte Kuromkostninger.
Foranlediget heraf skal man, efter over Sagen at have

brevvekslet med Indenrigsministeriet, tjenstligst melde, at

det fremsatte Spørgsmaal efter Justitsministeriets Formening
maa besvares bekræftende.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. (til Stifts= 24. Maj.
øvrigheden over Ribe Stift) ang., i hvilket Om¬

fang Præstegaarde paa Landet ere fritagne for at
svare Bygningsafgift.
at Generaldirektoratet for Skattevæsenet

har udtalt, at Bestemmelserne i Forordning af 1. Oktober
1802 § 35, hvorefter kun Præstegaardsbygninger, der ligge
paa eller henhøre til Jorder, af hvilke der svares Afgift

efter Forordningens foregaaende Bestemmelser, ere fritagne

for Bygningsafgift, efter den Praksis, Administrationen

stadig har fulgt, kun indeholder Hjemmel for Bygnings¬
afgiftsfrihed for Præsteboliger, naar der til Boligen hører

et Agerbrug, og at der, da der ikke til Præsteboligen i
N. N. hører nogen Avling, men kun en Have, ikke efter
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24. Maj. Generaldirektoratets Formening er Hjemmel til at fritage

den omhandlede Bolig for Bygningsafgift.

26. Maj.
Nr. 130.

Allerhøjeste Anordning om Foranstaltninger til
Krigsmagtens hurtige Mobilisering *). (Krigsmini¬
steriet.)
Indm. Saml. pag. 639.

27. Maj.

Bekendtgørelse ang. Mødebefalinger. (Justits¬

Nr. 182. ministeriet.

1. Ved Krigsbestyrelsens Foranstaltning vil der for

Krigsmagtens til Lægdsrullen hørende Mandskab blive ud¬

færdiget de i kongelig Anordning af 26. d. M. § 5 fore¬
skrevne Mødebefalinger, der skulle træde i Stedet for de
hidtil brugte ekstraordinære Indkaldelsesordrer.

For det til Sørullen hørende Mandskab (de befarne)

optages de fornødne Bestemmelser om Mødet i Søfartsbogen.

2. Enhver Lægdsrullemand, der hjemsendes fra Krigs¬
magten, vil af sin Troppeafdeling, eller hvis han hører til
Søværnet, af Orlogsværftet blive forsynet med en saadan

Mødebefaling, som angiver, hvor og ved hvilken Afdeling
han skal møde, i det Tilfælde, at han bliver indkaldt ved

Mobiliseringsordre i Anledning af Krigsmagtens hurtige
Mobilisering.

For det for Tiden hjemsendte Lægdsrulle=Mandskab
udfærdiges Mødebefalingen paa løs Blanket.

Mødebefalingen agtes fremtidig for Hærens Vedkom¬
mende udfærdiget i en Manden under hans militære

Tjeneste tildelt Bog; indtil denne Bog er indført, ud¬
færdiges Mødebefalingen paa løs Blanket. For Søværnets
Vedkommende optages den paa Hjemsendelsespasset.

*) Ved Bekendtgørelse af 24. Juli 1893 ophævedes den

allerh. Anordning af 4. December 1886 fra den 1.

August d. A. at regne.

B. ang. Mødebefalinger.
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3. Bortkommer Mødebefalingen, skal han ufortøvet 27. Maj.
hos sin militære Afdeling søge den erstattet, hvilket han
under sin Hjemsendelse kan gøre ved at henvende sig til

Lægdsbestyreren i det Lægd, i hvis Rulle han er optagen,
og som da gennem Udskrivningskredsen indsender en ud¬

fyldt Blanket, hvis Form er vist i Bilag 1, til Afdelingen

Den af denne derefter udfærdigede Mødebefaling vil være
at udlevere til den paagældende gennem Udskrivnings¬
myndighederne.

4. Den en Gang trufne Bestemmelse om hjemsendt

Lægdsrulle=Mandskabs Mødested ved Mobilisering kan det
blive nødvendigt at forandre, saaledes naar der sker For¬

sættelse til andre Afdelinger, f. Eks for Fodfolksmandskab,
der overføres til Forstærkningen, Mandskab, der overføres
til Bornholms Væbning, o. s. fr.

I saa Fald vil der fra de militære Afdelinger blive
sendt nye Mødebefalinger til Kredsene, som da foranstalte
dem udleverede og de ældre inddragne samt tilbagesendt de
Afdelinger, der have udfærdiget de nye.

Mødebefalinger, som Kredsene modtage fra Afdelingerne,

ville af disse være ordnede lægdsvis.
5. Har den ældre Mødebefaling været indhæftet i den

i § 2 omhandlede Bog, vil den militære Afdeling dog
indfordre denne til fornøden Rettelse og derefter atter hen¬
vende sig til Kredsen for at faa den udleveret til den paa¬
gældende.

Samtidig med at indfordre Bogen vil Afdelingen ud¬

stede et Paalæg til Manden om at aflevere den, i hvilket

der vil blive anført, hvor han skal møde i den Tid, hans
Bog er afleveret. Dette Paalæg paatænkes givet som vist

i Bilag 2, og tilstilles Manden gennem Udskrivnings¬

myndighederne, der atter inddrage det og tilbagesende
det til Afdelingen, naar Bogen igen kommer i Mandens
Værge.

1893.
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27. Maj.

6 Nye Mødebefalinger, som det bliver nødvendigt at

udstede for hjemsendt Lægdsrulle=Mandskab, der overføres

til Forstærkningen, skulle udleveres samtidig med Forstærk¬

ningspassene og senest inden Midten af Marts Maaned i
det Aar, da Overførelsen har fundet Sted. Til samme

Tidspunkt udleveres ogsaa nye Mødebefalinger for hjem¬
sendt Mandskab ved Bornholms Væbning.

Forstærkningspassenes Udsendelse beror altsaa, indtil
Mødebefalingerne ere indkomne fra Afdelingerne, hvilket vil

ske inden Midten af Februar Maaned. En Fortegnelse
over det i Forstærkningen overførte Mandskab tilstilles Af¬

delingerne ved Udgangen af December.
Udfærdiges der nye Mødebefalinger for andet Mand¬
skab, sker Udleveringen snarest muligt efter Udfærdigelsen.

Værnepligtige som ikke findes i Lægdet, eftersøges paa
sædvanlig Vis, om fornødent gennem Politiet.
Mødebefalinger, som Udskrivningsmyndighederne ikke

have udleveret, tilbagesendes af Udskrivningschefen til de

Afdelinger, som have udfærdiget dem, saa snart det viser
sig, at Udleveringen ikke lader sig iværksætte, eller det skøn¬

nes, at de paagældendes Eftersøgning ikke vil give Udbytte
Udskrivningscheferne paase, at den paagældendes Rulle¬

betegnelse er den rette paa Mødebefalingen og Navnelisten
Afdelingerne ville da ved Udgangen af hvert Aars December

Maaned atter tilstille Kredsene de af disse Mødebefalinger,
som ere bestemte for værnepligtige, der tidligere ikke kunde

findes, og Kredsene foranstalte derefter fornyet Eftersøgning
af disse.

7. Hver Gang de militære Afdelinger tilstille Ud¬

skrivningskredsene Mødebefalinger, ledsage de dem med

Navnelister affattede som Hjemsendelseslisterne, dog at Ru¬
brikkerne „Naar hjemsendt“ og „hvorhen hjemsendt“ ikke

udfyldes. Der udfærdiges en Liste for hvert Lægd med

tilstrækkelig Plads mellem Linierne til, at Udskrivnings¬
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myndighederne om fornødent kunne rette Rullebetegnelsen 27. Maj.
og give Oplysninger om de paagældende.

Disse Navnelister følge med Mødebefalingerne til
Lægdsbestyrerne, som foranstalte dem tilbagesendte samtidig

med de ikke udleverede Mødebefalinger, med Angivelse af
Grunden, hvorfor Udlevering ikke er sket.

Paa Navnelisten anføres udfor hver enkelt Mand, om

Mødebefalingen er udleveret til ham selv personlig eller til
hvilken anden Mand paa hans Vegne.

8. Til Kontrol med, at det hjemsendte Mandskab op¬

bevarer Mødebefalingen, og at denne er i Orden, skal den
værnepligtige ved Flytninger medbringe fornden sit Ind¬
tegningsbevis (Søfartsbog) tillige sin Mødebefaling (ved¬
kommende Bog eller Hjemsendelsespasset) til Lægdsbestyreren,

der paafører samme den nye Rullebetegnelse ligesom paa

Indtegningsbeviset (Søfartsbogen).

Bilag 1.

Mødebefaling er bortkommet.

Hjemsendt værnepligtig af ..... (Kreds, Lægd,

Bogstav og Numer) (militær Betegnelse: Grad, Af¬
deling, Underafdeling, Numer) (Navn med For¬

bogstaver) af Aargangen 18., der har mistet sin Møde¬
befaling, ønsker at faa den erstattet.
den

18.

Lægdsmand i ... Kreds Lægd.

Fremsendes af . Lægdsforstanderi i . Kreds
den

18.

Lægdsforstander.

Fremsendes af .. Udskrivningskreds.
Udskrivningschef.
Fjortende Hæfte.

42
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27. Maj. Bilag 2.

Paalæg om at aflevere en Mødebefaling.
n. Bataillon n. Komp.
den

18.

Hjemsendt (militær Betegnelse) af ...... (Kreds, Lægd,

Bogstav, Numer, Aargang, Navn) . skal senest
gennem sin Lægdsbestyrer aflevere sin Bog
med Mødebefalingen til n. Bataillon.
Indtil

skal De i Tilfælde af Krigsmagtens

hurtige Mobilisering møde .... (Mødested og Afdeling).
Dette Papir skal De tilbagelevere til Deres Lægds¬

bestyrer, naar De igen faar Deres Mødebefalingsbog, af
hvilken De vil se, hvor De fremtidig skal møde i Mobili¬

seringstilfælde.
Kompagnichef.

27. Maj.

Kundgørelse ang., paa hvilke Steder i danske
Farvande der findes Lodstvang. (Marineministeriet.)
Paa given Foranledning henleder Marineministeriet

Opmærksomheden paa, at der i de danske Farvande findes
Lodstvang paa følgende Steder:
Korsør Havn for Fartøjer over 10 Register=Tons.

Odense Kanal mellem Stige og Odense for alle
Skibe, der ikke ere hjemmehørende i Odense By.
Hals Barre, gennem den uddybede Rende, for Skibe

med et Dybgaaende af 11 Fod og derover (dansk Maal).

Christiansø Havn for Skibe af 30 Register=Tons
og derover.

Ifølge Lov om Lodsvæsenet af 13. Juni 1879 § 32

skulle Orlogsfartøjer, der ikke ere maalte, betale for Lods¬

ning, som om de vare over 50 Tons drægtige.

Ser. ang. Alderdomsunderstøttelse.
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Kundgørelse ang. Fritagelse for at erlægge det 27. Maj.
i Lov om Lønninger ved Søværnet af 15. Maj
1868 § 11 omhandlede Vederlag, for Ophold paa
Sygehus af Underklasserne af Søværnets faste Mand¬

skab m. m. (Marineministeriet).
Personer, der henhøre til Underklasserne af Søværnets

faste Mandskab, skulle være fritagne for at erlægge det i
Lov af 15. Maj 1868 om Lønninger ved Søværnet § 11
omhandlede Vederlag for deres eller deres Hustruers og

Børns Ophold paa Sygehus, naar de efter Anordning af
den militære Læge, hvem Tilsynet med dem i Sygdoms¬

tilfælde er overdraget, ere indlagte paa Sygehus som an¬
grebne enten af de smitsomme Sygdømme, der, i Henhold
til Lov af 30. Marts 1892 om Foranstaltninger imod Ud¬
bredelse af smitsomme Sygdømme § 2, 1. Stykke, altid

skulle være Genstand for offentlig Behandling (nemlig

asiatist Kolera, gul Feber, Dysenteri, eksantematisk Tyfus¬
Børnekopper og Pest), eller af Difteritis, Skarlagensfeber
og tyføid Feber.

Denne Bestemmelse gælder fra den 1. April 1893.

Indenrigsmin. Skr. (til Kjøbenhavns Magistrat)27.

ang., hvorledes der vil være at forholde overfor en

indgiven Begæring om Alderdomsunderstøttelse fra
en Person, der i sin Husstand har et i Henhold til

allerhøjeste Bevilling af ham adopteret umyndigt
Barn.
at, da det er godtgjort, at Adoptiv¬

barnets virkelige Forældre leve og ikke ere ude af Stand

til at sørge for det (jfr. Lov om det offentlige Fattigvæsen
af 9. April 1891 § 7), vil der ikke ved Afgørelse af
Spørgsmaalet om Alderdomsunderstøttelse til vedkommende

Maj.
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27. Maj. kunne tages Hensyn til de Udgifter, som Barnet maatte
volde ham.

29. Maj.

Instruks ang. Udskrivningschefers, Lægdsforstande¬

Nr. 80. res og Mønstringsbestyreres Forhold med Hensyn til
kgl. Anordning af 26de Maj 1893 om Foranstalt¬

ninger til Krigsmagtens hurtige Mobilisering. (Ju¬
stitsministeriet.)
I. Om Mobiliseringsordren m. v.

1. Mobiliseringsordren vil i Reglen kun indeholde

Ordre til Mobilisering og fastsætte 1ste Mønstringsdag for
Udskrivningen af Heste og Vogne.

2. Samtlige Udskrivningschefer og Lægdsforstandere
ville ved Krigsministeriets Foranstaltning i Reglen ad tele¬

grafisk Vej faa Mobiliseringsordren tilstillet
aaben, og skal da enhver inden for sit Omraade drage

Omsorg for, at de Bestemmelser, der findes i den, eller som

ere en Følge af den, betimelig bringes til Udførelse.
2. Lægdsforstanderne.

3. I dette Øjemed udsende Lægdsforstanderne i
Mobiliseringstilfælde ved Ilbud til Mønstringsbe¬
styrerne og Lægdsmændene overensstemmende med Anorduin¬

gens § 4 den deri ommeldte Bekendtgørelse om Krigs¬
magtens hurtige Mobilisering. De indføre dog

først de Ændringer og Tilføjelser, som Mobiliseringsordren
maatte give Anledning til, idet de i saa Fald parafere Be¬
kendtgørelsen.

Lægdsforstanderne maa i Forvejen have overvejet, hvor

mange Eksemplarer der vil være Brug for; til hvert Lægd
bør der paaregnes mindst et Eksemplar til Lægdsmanden og
et for hver By. Behøve de et større Antal end det, der alt

er tilstillet dem, kunne de faa deres Beholdning forøget hos
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Udskrivningskredsene, som atter kunne henvende sig umiddel= 29. Maj.
bart til Krigsministeriet.
4. Udbringelsen af Bekendtgørelsen m. m. sker

paa den efter Omstændighederne hurtigste Maade, navnlig
ved kørende eller ridende Bud eller, hvor Afstanden kun er

ringe, ved gaaende Bud. Jernbane eller anden offentlig
Befordring til Budene tør kun anvendes, saafremt der derved
vindes Tid.

Lægdsforstanderne skulle til enhver Tid have lagt en
Plan for, hvorledes Bekendtgørelsen, Tilsigelserne (§ 5) og
Meddelelserne (§ 6) bedst kunne udbringes, hvilke Planer
Udskrivningscheferne med passende Tidsmellemrum indkalde
til Eftersyn.

Lægderne kunne efter deres Beliggenhed og Vejforbin¬
delserne samles i Grupper, som hver besørges af et Bud¬
men der bør ikke være for mange Lægder i hver Gruppe,

og enkelte Lægder kunne være saaledes beliggende, at der bør
sendes særlige Bud til dem.

I øvrigt bliver der med Hensyn til Budenes Antal og
Art at tage i Betragtning den Tid, der vil medgaa til deres

Tilvejebringelse, og den Vejlængde, de skulle tilbagelægge.
Efter udført Hverv skulle Budene afgive Beretning til Lægds¬
forstanderne.

Saa vidt muligt bør Lægdsforstanderne til enhver Tid

vide, hvorledes de fornødne Bud og Befordringsmidler til
dem hurtig kunne tilvejebringes; de bør have overvejet, paa
hvilken Maade den lagte Plan kan ændres efter Forholdene

f. Eks. hvis de paaregnede Bud ikke kunne skaffes til Stede.
5. De Tilsigelser til Ringning med Kirke¬

klokkerne, som Lægdsforstanderne skulle foranstalte, udsende

de samtidig med Bekendtgørelsen om Krigsmagtens hurtige

Mobilisering, i fornødent Fald ved særligt Bud.
I Kjøbenhavn og i de øvrige Købstæder er det Kirke¬

værgerne, under hvem Klokkeringningen hører, og paa Landet
42“
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29. Maj. Kirkebyens Skolelærer; men da der kan være udpeget særlige
Personer til at udføre Ringningen, skulle Lægdsforstanderne

forud have indhentet Oplysning om, hvem Tilsigelsen skal
tilstilles.

Til disse Tilsigelser bruges Blanketter, hvis Form er

angiven i hosfølgende Bilag 1.*)
6. Det paahviler Lægdsforstanderne at sende Med¬

delelse om Udskrivningen af Heste og Vogne til
Formændene for de kommunale Myndigheder, som denne
vedrører, nemlig Byraadene, Kommunalbestyrelserne og Sogne¬

raadene. Muligvis skulle Lægdsforstanderne ogsaa udsende

slige Meddelelser til andre, saasom Medlemmer af Møn¬

strings= og Vurderingskommissioner m. fl., men herom ville
de da faa særligt Paalæg. Meddelelserne udsendes snarest

muligt efter Mobiliseringsordrens Modtagelse.
Til disse Meddelelser kan der bruges Blanketter, hvis

Form er angiven i hosfølgende Bilag 2,*) og i hvilke

Lægdsforstanderne forinden Udsendelsen indføre Datoen for
første Mønstringsdag, men Meddelelserne kunne ogsaa udsendes
ad telegrafisk Vej.

7. Over de Personer, til hvilke de i foregaaende Para¬
graffer omhandlede Tilsigelser og Meddelelser skulle sendes,

skulle Lægdsforstanderne føre Fortegnelser med Angivelse

af, hvorledes de tænkes at skulle komme de paagældende i
Hænde.

Lægdsforstanderiets Navn og Stedet, hvor det har sit
Sæde, tillige med vedkommende Adressats Navn og Bopæl

samt i Tilsigelserne tillige Kirkens Navn skulle altid være an¬
førte i Blanketterne. Skal en Meddelelse sendes ad telegrafisk

Vej, maa Telegramblanket altid foreligge behørig udfyldt.

Skønner en Lægdsforstander, at han ikke længere hen¬

sigtsmæssigt kan være Mellemled ved Udsendelsen af Til¬

*) Udelades her.
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sigelser og Meddelelser, fordi der er sket Bopælsforandringer29. Maj.
eller af anden Aarsag, henvender han sig desangaaende til den
Myndighed, der har truffet den hidtidige Bestemmelse herom.
8. Samtidig med, at Lægdsforstanderne udsende Be¬

kendtgørelsen om Krigsmagtens hurtige Mobilisering, Til¬
sigelserne og Meddelelserne til Lægdsmændene, tilstille de

ogsaa disse hver et Eksemplar af Instruksen for Lægds¬

mænds Forhold for det Tilfælde at det dem tidligere
leverede Eksemplar skulde være bortkommet, endvidere et
passende Antal Blanketter til Bevis for en ved Mo¬

bilisering indkaldt værnepligtig, hvis Form er an¬
given i hosfølgende Bilag 3“), og endelig et efter Forholdene

begrænset Beløb til Dagpenge og andre Udgifter,
f. Eks. Baadleje, vedrørende Mobiliseringen.

Disse Sager udsendes til hvert Lægd i et Omslag af

den i hosfølgende Bilag 4*) angivne Form, hvori Lægds¬

mandens Navn og Bopæl altid skal være indført. Lægds¬
forstanderen anfører paa Omslaget med Navns Underskrift

Dag og Klokkeslæt for Udsendelsen.

9. Lægdsforstanderne ere ansvarlige for at enhver
af de dem underlagte Lægdsmænd er kendt med

Instruksen angaaende Lægdsmænds Forhold ved Krigs¬

magtens hurtige Mobilisering, hvilken Instruks de fuld¬

stændiggøre i fornøden Udstrækning efter de lokale Forhold¬
Lægdsmændene skulle saaledes kende Hovedindholdet af
Bekendtgørelsen om Krigsmagtens hurtige Mobilisering m. m.
og det Antal Eksemplarer, enhver af dem vil faa, samt den

Fremgangsmade, de bedst kunne følge, for at den kan komme
til almindelig Kundskab i Lægdet. De skulle vide Besked

saavel med Mødebefalingerne som med Beviserne for de ind¬
kaldte værnepligtige og de Tilsigelser og Meddelelser med

hvilke de kunne faa at gøre.

*) Udelades her.
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Fremdeles skulle de instrueres om, hvor vidt og hvor¬

ledes de skulle skaffe Befordringsmidler til Veje, samt om¬
trent hvor mange, og hvilke Mødesteder de passende kunne

vælge for dem. Da Lægdsmauden ikke direkte kan henvende

sig til de kørepligtige om Befordringers Afgivelse, idet det
efter de gældende Regler tilkommer Sognefogden at tilsige

de mødepligtige, maa ogsaa Sognefogden forud have for¬
nøden Instruks om dette Forhold overensstemmende med

Forordning 26de Juni 1844 § 19.
Desuden gøres Lægdsmændene bekendte med, hvor¬

vidt der vil blive Anledning til at udbetale Dagpenge m. v.
til de indkaldte værnepligtige.
Skulde Lægdsmænd have Forfald under truende

politiske Forhold, der knnne medføre Krigsmagtens Mobili¬
sering, sørger Lægdsforstanderen for, at andre da kunne be¬

sørge deres Forretninger.
10. Snarest muligt efter Modtagelsen af de i In¬
struksen for Lægdsmænd paabudte Indberetninger om ind¬

kaldte værnepligtige, der ikke ere afgaaede m. v., afgive
Lægdsforstanderne tilsvareude Indberetning til
Udskrivningskredsene angaaende de indkaldte værne¬

pligtige, der ikke have kunnet findes i Lægdsforstanderiet.

II. Til de Arbejders Fremme, som Lægdsforstanderne

kunne komme til at udføre, naar Mobiliseringsordre udstedes,

skulle de betimelig sikre sig og om muligt instruere fornøden
Medhjælp. Deres faste Kontorbetjente skulle være i Stand

til fyldestgørende at bestride de Lægdsforstanderierne ved Mo¬

biliseringen paahvilende Forretninger, selv om Lægdsfor¬
standeren ikke personlig er til Stede.

Udgifter, som en udstedt Mobiliseringsordre foran¬

lediger Lægdsforstanderne, ville blive disse erstattede.

12. For saa vidt Lægdsforstanderen tillige har Besty¬
relsen af et Købstadlægd, skal han for dettes Vedkommende
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bringe de i Instruksen for Lægdsmænd indeholdte Regler til 29. Maj.
Anvendelse.
b.Mønstringsbestyrerne.

13*). Mønstringsbestyrerne skulle ved Mobilisering for¬
anstalte, at de ombord i Skibe, som toldklarere ved danske

Havne, værende indkaldte befarne snarest muligt af¬
mønstres, og give dem Paalæg om uopholdelig at melde sig
ved Orlogsværftet. Paa lignende Maade forholde de sig
med andre indkaldte værnepligtige, der ere om Bord

i Skibe i de vedkommende Havne. Høre disse værnepligtige

til Søværnet, skulle de melde sig ved Orlogsværftet; høre
de til Hæren, skulle de melde sig ved deres Afdelinger,
medmindre deres Mødebefaling fastsætter anderledes.

Over samtlige befarne samt til Søværnet og Hæren

hørende værnepligtige af Lægdsrullen optager han en For¬

tegnelse, indeholdende de paagældendes Rullebetegnelse og
Navne. Af denne Fortegnelse sender han snarest muligt

Uddrag til de vedkommende Udskrivningskredse. Disse sende
atter en samlet Beretning herom henholdsvis til Orlogs¬
værftet og til Afdelingerne.

I øvrigt mærkes Reglerne i 8 17.
c. Udskrivningscheferne.

14. Udskrivningscheferne skulle ved de aarlige Ses¬
sioner og ellers, naar Lejlighed tilbyder sig, forvisse

sig om, at Lægdsmændene paa rette Maade have
opfattet deres Pligter med Hensyn til Krigsmagtens
hurtige Mobilisering.
15. Om de indkaldte, der ere udeblevne 3 Døgn efter

Udstedelsen af Mobiliseringsordren, ville de militære Af¬

delinger, ligesom ellers, naar der finder Indkaldelse Sted,
sende Meddelelse til Udskrivningskredsene, der derefter for¬

anstalte dem eftersøgte ved Politiets Hjælp.

*) Forandret ved Cirk. 22. Juli 1893 I. (ndf.).
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16. Der vil blive tilstillet Udskrivningskredsene til for¬
nøden Fordeling blandt Lægdsforstandere, Mønstringsbestyrere

og Lægdsmænd en foreløbig Beholdning af denne In¬
struks og Instruks angaaende Lægdsmænds Forhold ved

Krigsmagtens hurtige Mobilisering, af den kgl. Anordning
om Foranstaltninger hertil, af Bekendtgørelsen om Møde¬

befalinger, Tilsigelses= og Meddelelsesblanketter, Blanketter
til Bevis for en ved Mobilisering indkaldt værnepligtig, Ud¬

drag af Bestemmelser om Krigsmagtens hurtige Mobilisering
til Indhæftning i Søfartsbøger samt Omslag til Forsendelse

af Bekendtgørelserne m. v., hvilken Beholdning kan forøges
ved senere Rekvisition.

De Søfartsbøger, som fremtidig tilstilles Udskriv¬

ningskredsene, ville indeholde det ovennævnte Uddrag, medens
Kredsene efterhaanden skulle lade Uddraget træde i Stedet
for det hidtidige i de alt cirkulerende Søfartsbøger.

II. Undtagelser fra de almindelige Møderegler.

17. For at kunne sikre sig det ved Mobilisering af

Hær og Flaade til Overførelse af værnepligtige m. m.
nødvendige fuldt mobile, altsaa fuldt bemandede Dampskibs¬

materiel, er der ved Forhandling mellem Justitsministeriet

og de tvende militære Ministerier blevet fastsat følgende
Regler:

Naar Mobiliseringsordre er udstedt, paahviler det Chefen
for Søtransportvæsenet uopholdelig pr. Telegram at meddele

samtlige Mønstringsbestyrere, hvilke Dampskibe han har an¬
taget til Søtransporttjeneste eller der ved Krigsbestyrelsens

Foranstaltning stilles til Raadighed ved Befordringen af de
indkaldte værnepligtige. Denne Meddelelse vil være at be¬

tragte som en Tilkendegivelse om, at de opgivne Dampskibes
Besætninger foreløbigt skulle forblive uberørte af al Ind¬
kaldelse.

1893.
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Det paahviler enhver Fører af de til Søtransport¬29. Maj.

tjeneste antagne Dampskibe ved første Lejlighed, der tilbyder
sig, og senest uopholdelig efter at hans Skib er udgaaet af
Søtransporttjeneste, ved Henvendelse til nærmeste Mønstrings¬

bestyrer at skaffe sig Oplysning om, hvilke af hans Besæt¬

ning der ere indkaldte.
Naar et Skib udgaar af Søtransportvæsenets Tjeneste,

skal Føreren uden Ophold lade de indkaldte af hans Besæt¬
ning afgaa, medgivende hver af dem et i en nærmere be¬

stemt Form affattet Bevis for, at den paagældende til den i
Beviset opgivne Dag har været i Søtransportvæsenets
Tjeneste.

Mønstringsbestyreren skal derefter iagttage Reglerne i

§ 13 med Hensyn til dette Mandskab.
18. Ifølge Forhandling mellem Indenrigsministeriet

og de to militære Ministerier fritages midlertidig for Møde

ved Krigsmagten i Mobiliseringstilfælde de til stadig Tjeneste
under Statsbanerne, de private Jernbaner og Statstelegrafen
ansatte værnepligtige, som Statsbanernes Generaldirektorat,
de private Jernbaners Bestyrelse og Telegrafdirektoratet hver

inden for sit Omraade skønne det nødvendigt at tilbageholde

af Hensyn til Krigsmagtens Tarv. De paagældende ere an¬

svarlige for, at deres militære Afdeling bliver hekendt med
den dem givne Fritagelse, og saafremt de i Henhold til denne
møde ved Krigsmagten efter den for Mobiliseringstilfælde

befalede Frist, skulle de kunne godtgøre, at deres midlertidige
Udeblivelse har været lovlig.

19 Er en Lægdsmand selv blandt dem, der ere ind¬

kaldte ved Mobilisering, bemyndiges han til at forblive i

sit Lægd indtil han senest 3 Døgn efter Klokkeringningens

Ophør har afgivet befalet Indberetning om, hvilke af Lægdets
indkaldte værnepligtige, der ikke ere afgaaede til Krigsmag¬

ten, jfr. Instruksen for Lægdsmænd.

1893.
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29. Maj.

skrivningschefer bemyndiges disse sidste til, saafremt paagæl¬

dendes Forbliven i Udskrivningstjenesten skønnes at være til
Krigsmagtens Tarv, midlertidig at fritage for at møde,
dog ikke udover 8 Dage efter Mobiliseringsordrens Ud¬
stedelse.

Udskrivningschefen sender Meddelelse om Fritagelse til
paagældendes militære Afdeling med Angivelse af hans

Rullebetegnelse samt hans militære Betegnelse (Grad, Af¬
deling og Underafdeling). Saafremt paagældende i Henhold

til saadan Fritagelse møder ved Krigsmagten efter den for

Mobiliseringstilfælde befalede Frist, skal der medgives ham
et Bevis fra hans foresatte i Udskrivningstjenesten for, at

hans midlertidige Udeblivelse har været lovlig.
III. Slutning.
20. Justitsministeriets Cirkulære af 23de December

1869 ændres efter § 6 i Justitsministeriets Bekendtgørelse
af 27de ds. om Mødebefalinger.

Justitsministeriets Cirkulærer af 17de December 1874,
2den Maj 1887, 3die September 1888 og 12te August 1891

til Udskrivningscheferne m. fl. bortfalde, naar de i kgl. An¬
ordning af 26de d. M. foreskrevne Mødebefalinger ere ind¬

hændigede Mandskabet.

30. Maj.

Instruks ang. Lægdsmænds Forhold ved Krigs¬

magtens hurtige Mobilisering. (Justitsministeriet)
I. Under Forhold, hvor Hæren og Søværnet hurtigst

muligt skulle gøres krigsberedte, udsteder Krigsministeren

paa Regeringens Vegne en Mobiliseringsordre, som
er Befaling til, at værnepligtige skulle møde og Hærens hos
Foderværter udstationerede Heste skulle afleveres til Afdelin¬

gerne, samt til at Udskrivning af Heste og Vogne til Hærens

Forsyning skal finde Sted.
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Saa snart en saadan Ordre er udstedt, skal alt sættes 30, Mai.
ind paa, at Kendskab til den hurtig kan bredes ud over

Landet, og at de Bestemmelser, der ere en Følge af den,
uden ufornødent Ophold bringes til Udførelse. Lægds¬
manden skal stedse være nøje vidende om, hvad

han herved har at iagttage.
II. Lægdsmanden vil, naar Mobiliseringsordre er ud¬
stedt,modtage fra Lægdsforstanderen:

1) Bekendtgørelser om Krigsmagtens hurtige
Mobilisering, samt

2) Blanketter til Bevis for en ved Mobilisering
indkaldt Værnepligtig.

Desuden vil Lægdsmanden maaske modtage
3) Et Pengebeløb til Bestridelse af de ved Mobili¬

seringsordren foranledigede Udgifter.

Samtlige disse Sager vil Lægdsforstanderen sende i et
Omslag, paa hvilket Lægdsmanden med Navns Underskrift

skal anføre Dag og Klokkeslet for Modtagelsen. Lægds¬
manden opbevarer Omslaget.
Vejledning.

a. Lægdsmandens Pligter inden 6 Timer fra
Klokkeringningens Ophør.

1. Bekendtgørelse om Krigsmagtens hurtige

Mobilisering indeholder Bestemmelse om hvilke Aar¬

gange af værnepligtige der ere indkaldte. Den giver til¬
lige Forskrifter navnlig for de indkaldte værnepligtige og
dem, der skulle stille Heste og Vogne til Krigsmagtens
Raadighed.

Bekendtgørelsen skal Lægdsmanden hurtigst muligt
bringe til almindelig Kundskab i Lægdet, i hvilken

Anledning Lægdsforstanderen i Forvejen vil give ham for¬
nøden Anvisning.
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Lægdsmanden beholder selv et Eksemplar medeus han
lader andre opslaa paa let tilgængelige Steder, saasom Jern¬
banestationer, Gadehjørner, Hoteller, Gæstgivergaarde, Kroer,
Smedier, Møller, Købmandsboder eller deslige. Desuden

lader han meddele ved ridende eller kørende Ilbud, Udraaben
paa Gader o. s. fr at mange værnepligtige og Hærens ud¬
stationerede Heste ere indkaldte, at en Bekendtgørelse herom

findes paa nærmere angivne Steder, og at enhver værne¬

pligtig selv skal skaffe sig fornøden Oplysning, om han er
indkaldt.

2. Værnepligtige, der henvende sig til Lægds¬

manden for at søge Oplysning, om de ere indkaldte, skal
han yde den Hjælp, han formaar. Ligeledes skal han, uan¬
set om den paagældende føres i Lægdets Rulle, sørge for

Befordring til enhver af de indkaldte, der desangaaende

henvender sig til ham, for saa vidt der i Henhold til § 4
skal skaffes saadan Befordring fra Lægdet.
3. Det ovenfor under II. Nr. 2 nævnte Bevis kan

Lægdsmanden udstede til enhver værnepligtig, der efter hans

Skøn er indkaldt ved Mobilisering, og som ikke er i Be¬
siddelse af de fornødne Bevisligheder, for Tiden Mødebefa¬

ling, Afregningsbog, Søfartsbog eller Hjemsendelsespas, som
give Adgang til frit at kunne benytte Jernbane eller Damp¬

skib for at naa Mødestedet. Han anvender hertil de fra
Lægdsforstanderen modtagne Blanketter til Bevis for en

ved Mobilisering indkaldt værnepligtig, som han
udfylder og underskriver.

4. Dersom Lægdet er saaledes beliggende, at de ved

Mobilisering indkaldte værnepligtige, som skulle afgaa derfra,
have mere end 2 Mil at tilbagelægge, eller de maa benytte
Baad, for at naa selve deres Mødested eller den for deres

Indrejse til dette nærmeste Jernbane= eller Dampskibsstation,
kan Lægdsmanden komme til at sørge for Befordring

til dem, hvilket sker ved Henvendelse til Sognefogden, der
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uden Ophold har at tilsige de kørepligtige til Møde med 30. Maj.
Befordringen.

Han vil forud af Lægdsforstanderen have faaet Besked,
om han skal tilvejebringe Befordringsmidler og da omtrent
hvor mange, samt hvilke Mødesteder der passende kan
vælges for dem.

I Mobiliseringstilfælde drager han Omsorg for, at Be¬
fordringsmidlerne kunne komme til Stede i Løbet af 6 Timer

efter Klokkeringningens Ophør i Lægdet og samtidig med,
han udsender Mobiliseringsbekendtgørelsen, bekendtgør han

Stedet for deres Afgang. Han selv eller en anden paa hans

Vegne møder da for at forvisse sig om, at de paagældende
afgaa i rette Tid.

5. Dagpenge udbetales i Reglen efter Ankomsten

til Afdelingen, men er den indkaldte, uanset om han føres

i Lægdets Rulle, aldeles blottet for Proviant eller Penge
til at købe sig noget for undervejs, kan der udbetales ham
66 Ø., naar Rejsen varer over 12 Timer, men under 36

Timer, og 1 Kr. 32 Ø., naar Rejsen varer længere men
ikke over 60 Timer, og saa fremdeles Om Udbetalingerne
gives Paategning paa vedkommendes Mødebefaling eller
andet Mødebevis.

Da de ved Mobilisering indkaldte værnepligtige i Reglen

kunne rejse frit til deres Mødested, vil der kun undtagelses¬
vis, saaledes hvor de selv maa leje Baad, være Anledning

til at udbetale Rejsepenge m. v. til dem, om hvilket Lægds¬
manden forud vil have faaet Besked af Lægdsforstanderen.

b. Lægdsmandens Pligter efter 6 Timer indtil

3 Døgn efter Klokkeringningens Ophør.

6. Lægdsmanden skal 6 Timer efter Klokkeringningens
Ophør, altsaa naar Tiden for det befalede Opbrud af de
værnepligtige fra Hjemmet er naaet, og de indkaldte

værnepligtige ere afgaaede, undersøge om Læg¬
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30. Maj. dets indkaldte værnepligtige ogsaa alle ere af¬

gaaede til Krigsmagten. Han skal herved desuden

have sin Opmærksomhed henvendt paa, om der i Lægdet
opholder sig indkaldte værnepligtige, der ikke føres i hans
Rulle, samt befarent Mandskab, hvilket sidste beordres til at
møde ved Orlogsværftet.

De indkaldte, der uden lovligt Forfald endnu ikke

maatte være brudte op, giver han Paalæg om ufortøvet at
gøre dette, og han skal med sit Navns Underskrift paa de
paagældende Mødebefalinger anføre Dag og Klokkeslæt, da

han har givet dem dette Paalæg, samt om muligt Grunden

til, at de ikke tidligere ere afgaaede. Har vedkommende ikke
nogen Mødebefaling hos sig, udsteder Lægdsmanden til ham

et Bevis som nævnt i § 3 og giver dette lignende Paa
tegning.

7. Senest 3 Døgn efter Klokkeringningens Ophør i

Lægdet, skal Lægdsmanden afgive Indberetning
til Lægdsforstanderen om;
a) hvilke af Lægdets egne indkaldte værnepligtige der

vel ere til Stede, men ikke ere afgaaede til deres Bestemmel¬
sessted, med Angivelse af Grunden, og

b) hvilke der ikke ere til Stede i Lægdet, med An¬
givelse af de Oplysninger, der haves om deres Op¬
holdssted;
c)hvilke andre Lægders indkaldte værnepligtige han

har beordret til at afgaa til Krigsmagten, og hvilke af
disse, han veed, der ikke ere afgaaede.
Kan han vente, at de paagældende suart kunne blive i

Stand til at afgaa, gør han Bemærkning derom paa Ind¬
beretningen.
8. Er Lægdsmanden selv blandt dem, der ere

indkaldte ved Mobilisering, bemyndiges han til at

forblive i sit Lægd, indtil han har afgivet den i foregaaende
Paragraf befalede Indberetning, dog at han herom straks

Inste. ung. Krigsmagtens hurtige Mobilisering. 999

1893.

afgiver Melding til Lægdsforstanderen. Naar han derefter 30. Maj.
afgaar til Krigsmagten, skal han medføre et Bevis, f. Eks. Nr. 81.
sin Beskikkelse som Lægdsmand, for, at hans Udeblivelse har
været lovlig.

Skulde han have Forfald, og der ikke er givet særlig
Bestemmelse af Lægdsforstanderen for dette Tilfælde, sørger
han for, at andre kunne besørge hans Forretninger.
III. Justitsministeriets Cirkulære af 2den Maj 1887

til Lægdsmænd bortfalder, naar de i kongelig Anordning af
26de d. M. foreskrevne Mødebefalinger ere indhændigede
Mandskabet.

Nærværende Instruks skal altid være ophængt i Lægds¬
mandens Bolig.

Indenrigsmin. Cirk. (til samtlige Amtmænd) 30. Maj.

ang. Indholdet m. v. af de Hjemstedsbeviser, der

skulle udstedes i Medfør af Fattiglovens § 58.
Efter dertil foreliggende Anledning skulde man tjenstligst
anmode D'hrr. Amtmænd om at ville henlede de kommunale

Bestyrelsers Opmærksomhed paa, at de Hjemstedsbeviser, som

de i Medfør af Fattiglovens § 58 have at meddele til Brug
i Udlandet, skulle indeholde Erklæring om, at vedkommende

er forsørgelsesberettiget i Kommunen, saavel som om, at
han med Familie og i Tilfælde af hans Død hans Enke og

umyndige Børn ville blive modtagne til Forsørgelse i Kom¬
munen, saa længe de ikke ere blevne Statsborgere i en

fremmed Stat eller i Udlandet have vundet Forsørgelsesret
efter dettes Love.

Det bedes derhos de kommunale Bestyrelser tilkendegivet,
at de ved Udleveringen af de ommeldte Hjemstedsbeviser

ville have at henvise Modtageren til at søge Beviset forsynet

med Legalisationspaategning af Amtet, da Hjemstedsbeviset

uden saadan Paategning ikke kan ventes at ville blive taget
for gyldigt i Udlandet.
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31. Maj.

Bekendtgørelse om Aumeldelser om Statsunder¬

Nr. 136.

støttelse til Bekæmpelse af Tuberkulose hos Kvæget.
(Indenrigsministeriet.)
I Henhold til Lov om Statsunderstøttelse til Bekæmpelse

af Tuberkulose hos Kvæget af 14. f. M. vil et Beløb af

50,000 Kr. aarlig indtil videre være til Indenrigsministeriets
Raadighed for dermed at understøtte Kreaturejere, der ønske

at benytte Tuberkulin eller andre diagnostiske Midler, som

Veterinærvidenskaben maatte stille til Raadighed, til Bekæm¬
pelse af Tuberkulose hos Hornkvæget. En Del af det nævnte

Beløb kan af Ministeriet anvendes til Støtte for Kvægavls¬
foreninger, der maatte indføre Anvendelsen af Tuberkulin¬
prøve paa de kaarede Dyr.

De Kreaturejere og Kvægavlsforeninger, der maatte
ønske at faa Andel i den ovennævnte Bevilling, maa indgive
Anmeldelse derom til Judenrigsministeriet gennem Fælles¬
foreningerne eller, hvor saadanne ikke findes, gennem de

stedlige Landboforeninger.
Anmeldelserne fra Kreaturejere for hvis Ved¬

kommende Bevillingen vil være at anvende til Foretagelse
af Tuberkulinprøve paa Opdrættet, maa indeholde Oplysning

om følgende Forhold:
1. Størrelsen af Kvægbesætningen og derunder særlig
Antallet af de Dyr, der kunne henregnes til Opdrættet,

nemlig Kalve, Kvier (indtil de have kælvet) og unge Tyre
indtil 2 Aars Alderen.

For Opdrættets Vedkommende maa tillige angives
Dyrenes omtrentlige Alder, efter følgende Skema:
under

1

Aar

Stk.

fra 1 til 1 Aar.
1

.

11
2

11

—
3

—

2

—

—

—
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2. Oplysning om, hvor vidt og omtrent i hvilket 31. Maj.
Omfang der aarlig sælges Avlsdyr fra Besætningen,
henholdsvis Ungkvæg eller voksne Dyr.
3.

Oplysning om Besætningens Sundhedstilstand,

særlig om der hos Besætningen er bemærket Tuberkulose og

da i hvilket Omfang. I bekræftende Fald oplyses tillige,
hvilke Foranstaltninger Ejeren hidtil har truffet for at

bekæmpe Sygdømmen

4. Oplysning om, hvorledes Ejeren kan yde Sikkerhed
for, at han kan holde de Dyr, der ved Undersøgelsen vise

sig sunde, paa betryggende Maade afsondrede fra den af
Tuberkulose angrebne Del af Besætningen. Anmeldelsen

maa være ledsaget af en Erklæring fra en autoriseret Dyr¬
læge om, hvor vidt han anser den af Ejeren foreslaaede
Afsondringsmaade for betryggende.

Anmeldelsen, der skrives paa ustemplet Papir, indgives

af Kreaturejeren til vedkommende Fællesforening eller, hvor
en saadan ikke findes, til den stedlige Landboforening;

Foreningen indsender derefter Anmeldelsen med sin Erklæring

til Indenrigsministeriet; i Erklæringen maa Foreningen
udtale sig om de i Anmeldelsen givne Oplysninger og om

Betydningen af den paagældende Besætning.
Anmeldelserne maa i indeværende Aar være indsendte
til Ministeriet inden 1ste Inli, i de følgende Aar inden 1ste

April.

Saafremt Anmeldelsen tages til Følge, vil Statsunder¬
støttelsen bestaa i vederlagsfri Ydelse af det diagnostiske Middel

og Betaling af Dyrlæge=Hjælpen. Skulde Foretagelsen af
Undersøgelserne ifølge Prøven kræve flere Termometre, end

Dyrlægen raader over, maa den til Anskaffelsen af Termo¬
metrene nødvendige Udgift, der iøvrigt er forholdsvis ringe
afholdes af Kreaturejeren; denne er uden Vederlag pligtig
at lade sine Folk hjælpe Dyrlægen ved Foretagelsen af
Prøven.
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31.Maj.

Anmeldelser fra Kvægavlsforeninger maa

være ledsagede af Foreningens Vedtægter og Oplysning om
Antallet af Foreningens Medlemmer og om Antallet af de
kaarede Dyr, paa hvilke Tuberkulinprøve agtes anvendt.

Anmeldelsen maa endvidere angive, hvad Foreningen tilsigter
opnaaet ved Anvendelsen af Prøven, og hvilken Ordning
der i saa Henseende er vedtaget af Medlemmerne. Den

Fællesforening eller stedlige Landboforening, gennem hvilken

Anmeldelsen indsendes til Ministeriet, maa i sin Erklæring
udtale sig om Betydningen saavel af Kvægavlsforeningens
Virksomhed i det hele taget som særlig af den i Anmeldelsen

omhandlede Foranstaltning.

Angaaende Indsendelsen af Anmeldelsen til Ministeriet

og Beskaffenheden af Statsunderstøttelsen henvises i øvrigt
til Bemærkningerne ovenfor.

31. Maj.

Judenrigsmin. Cirk. (til samtlige Amtmænd)

ang. Afholdelsen af Udgifterne ifølge Lov om smit¬

somme Sygdømme hos Husdyrene af 14. April 1893,
for saa vidt disse Udgifter skulle udredes af det
offentlige.
Ministeriet skulde herved tjenstlig meddele Amterne
følgende med Hensyn til Afholdelsen af Udgifterne ifølge
Lov om smitsomme Sygdømme hos Husdyrene af 14.

f. M., for saa vidt disse Udgifter skulle udredes af det
offentlige:
I saa Henseende maa der sondres mellem følgende
Tilfælde:

1. Udgifter, der ere forbundne med det af Ministeriet
paabudte Dyrlægetilsyn med de i § 12, 2. Stykke, om¬
handlede Næringsbrug, og Udgifter til Erstatning ifølge

Forbudsmod Svinehold, jfr. § 13. Disse Udgifter udredes
helt af Statskassen; for saa vidt de forskudsvis maatte blive

Cirk. ang. smitsomme Sygdømme hos Husdyrene. 1003

1893.

udredede af den paagældende kommunale Kasse, ville de31. Maj.
efter fornøden Anmeldelse blive refunderede af Statskassen

2. I Tilfælde af Nedslagning ved det offentliges For¬

anstaltning, jfr. §§ 8 og 9, Erstatningen samt Udgifterne
ved Taksationen og Nedslagningen, hvoraf Halvdelen udredes
af Statskassen, den anden Halvdel af Amtsrepartitionsfonden,

i Kjøbenhavn og de øvrige Købstæder af Kommunens Kasse,
hvis Udlæg uden for Kjøbenhavn derefter bliver Genstand
for Fordeling paa Amtets samtlige Købstæder, jfr. § 8, 8.

Stykke. Naar Nedslagningen har fundet Sted, vil Ind¬

beretning derom, bilagt med Udskrift af Politiprotokollen,
være at indsende til Ministeriet, der derefter anviser den

Statskassen paahvilende Andel i Udgiften til Udbetaling til
vedkommende Ejer af de nedslagne Dyr; herom vil Under¬

retning blive givet Amtet, for at dette kan foranledige Ud¬

betaling af den Andel i Udgiften, der paahviler vedkommende
kommunale Kasse.

3. De i § 17, Stykke 1, 2 og 3, nævnte Udgifter,
hvoraf Statskassen udreder Halvdelen i Overensstemmelse
med Reglerne i § 8, 8. Stykke. De omhandlede Udgifter

afholdes foreløbig helt af Amtsrepartitionsfonden eller
vedkommende kommunale Kasse, saaledes at den paa Stats¬

kassen faldende Andel i Udgiften godtgøres Kasserne efter

fjerdingaarlig Opgørelse. Denne Opgørelse indsendes til
Ministeriet efter Udgangen af hvert Fjerdingaar og skal indeholde
de af den kommunale Kasse i Fjerdingaaret udredede Ud¬

gifter, uden Hensyn til om disse maatte angaa Foranstalt¬
ninger, der ere trufne i det foregaaende Fjerdingaar. Op¬
gørelsen skal for Amtskommunerne og Købstæderne uden for
Kjøbenhavn ikke være bilagt med Dokumentation for Ud¬

gifternes Rigtighed, men den maa indeholde en saa tydelig

Oversigt over de enkelte Udgifter, at den uden Vanskelighed
kan jævnføres med Kommunens aarlige Regnskab ved
Ministeriets Gennemsyn af dette. Opgørelsen indsendes
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31. Maj. første Gang efter Udgangen af næste Maaned for den siden
Lovens Ikrafttræden, den 29de f. M., forløbne Tid, men

kan selvfølgelig kun indeholde saadanne Udgifter, der ere
afholdte i Medfør af den nævnte Lov.

4. Alle andre Udgifter, der skulle afholdes af det

offentlige i Medfør af Loven, enten umiddelbart eller ifølge

et af Ministeriet i Henhold til Loven givet Paabud, ville
være at udrede af Amtsrepartitionsfonden, i Kjøbenhavn og
de øvrige Købstæder af Kommunens Kasse, hvis Udlæg uden¬
for Kjøbenhavn blive at fordele paa Amtets samlede Køb¬

stæder (for Bornholm jfr. Lovens § 19), alt dog saaledes,
at naar det ved et Regnskabsaars Udgang viser sig, at Amts¬
kommunens eller Amtets Købstadskommuners samtlige Ud¬

gifter i Henhold til Loven overstige det i § 8, 9. Stykke,

angivne Beløb, bliver det overskydende Beløb at godtgøre
vedkommende Kommuner af Statskassen. Den Opgørelse,
der skal give Grundlaget for Beregningen af Statskassens

Godtgørelse til Kommunerne i Henhold til den anførte Be¬
stemmelse, affattes for Amtets Købstæders Vedkommende af

Amtmanden efter indhentet Oplysning fra Byraadene.

Opgørelserne, saavel for Amtkommunerne som for Købstads¬
kommunerne, skulle være indsendte til Ministeriet inden hvert

Aars 15. Maj; de omhandlede Opgørelser ville ogsaa være
at indsende til Ministeriet for det Tilfælde, at det maatte

vise sig, at der ikke maatte tilkomme Kommnnerne nogen

Godtgørelse. Opgørelsen skal indeholde følgende Poster,
fornden det deraf beregnede Resultat:
a) Totalsummen af samtlige Udgifter i Henhold til Loven,

der ere udredede af den kommunale Kasse i Regnskabs¬

aaret; for Købstædernes Vedkommende angivne for hver
Købstad for sig.

b) De Beløb, der ifølge det under Nr. 3 anførte enten
ere refunderede eller skulle refunderes af Statskassen,

anførte særskilt for hvert af Regnskabsaarets Kvartaler,
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og for Købstædernes Vedkommende tillige for hver 31. Maj.
Købstad for sig.
c) Beregning af det Beløb, som i Henhold til Bestemmelsen

i § 8, 9. Stykke, bliver til endelig Udgift for ved¬
kommende kommunale Kasser. Herved bemærkes, at

for Amtskommunerne udføres Beregningen poa Grundlag
af det Hartkornsbeløb, der er lagt til Grund for Amts¬

raadets Bestemmelse af Hartkornsbidraget, som skal
udskrives i det paafølgende Regnskabsaar, saaledes at

Skovskyld regnes halvt mod Ager og Engs Hartkorn;
for Købstæderne beregnes Folketallet efter den senest
afholdte almindelige Folketælliug.

Med Hensyn til Opgørelsen for det første Regn¬
skabsaar henledes Opmærksomheden paa, at kun saadanne
Udgifter, der ere afholdte i Medfør af Loven, kunne

optages under Post a; det i Henhold til Post e for

hele Regnskabsaaret beregnede Beløb vil for Amts¬
kommunerne være at tage i Betragtning med 1 og
for Købstadskommunerne med 81,.

Bekendtgørelse om Bestemmelse i Henhold til § 31. Maj.

3 i Lov om Konsulatvæsenet af 14. April 1893 Nr. 144.

angaaende Skibsføreres Anmeldelsespligt over for
de kongelige Konsularembedsmænd i Udlandet.
(Udenrigsministeriet).
Indm. Saml. pag. 644.

Justitsmin. Skriv. (til Amtmanden uuder Aarhus 31. Maj.

Amt.) ang., af hvilken Retsbetjent en Tvangs¬
auktion skal afholdes over en Ejendom, der har

Jordtilliggende og Bygninger beliggende i forskellige
Herreder.

1006
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31. Maj.

Skriv. ang. Tvangsauktion.

I det med Hr. Stiftamtmandens behagelige Skrivelse

af 25de f. M. hertil indsendte Andragende har Auktions¬
forvalteren i Voer og Nim Herreder samt Stensballegaard
Birk i Anledning af, at der er rekvireret Tvangsauktion

over en Ejendom, der har Jordtilliggende baade i Voer,

Hjelmslev og Nim Herreder, medens Gaardens Bygninger

og i hvert Fald Stuehuset antages at ligge i Voer Herred,
forespurgt, af hvilken Retsbetjent den paagældende Auktion
vil være at afholde.

Foranlediget heraf skal man tjenstligst melde, at Rekvi¬
renten, for saa vidt han ikke vil benytte den i Lov af 9.

April 1891 § 2 1. Stykke hjemlede Vej at lade Auktionen

afholde i nærmeste Købstad eller Handelsplads, efter Justits¬
ministeriets Formening intet retsligt Krav har paa, at
Auktionen foregaar paa en anden Maade end ved en særskilt

Auktion for hver Jurisdiktion, i hvilken Udlæg er sket, sant
at han for at benytte anden Udvej, særlig Afholdelsen af
Auktionen i en enkelt Jurisdiktion, maa erhverve Samtykke

hertil fra samtlige private i Ejendommen interesserede,
nemlig Ejer, Panthavere og andre tinglige Rettighedshavere,

idet Justitsministeriet derhos, for saa vidt Enighed i den
omspurgte Henseende opnaas, er villigt til at paalægge en
enkelt Retsbetjent at afholde Auktionen.

31. Maj.
Nr. 166.

Bekendtgørelse om den i Venedig den 30.
Januar 1892 afsluttede Konvention, indeholdende de

paa den sammesteds afholdte interuationale Sundheds¬

konference vedtagne Bestemmelser. (Udenrigsmini¬
steriet).
Konvention.

Hans Majestæt Kongen af Danmark¬
Kejseren af Tyskland, Konge af Preussen

Hans Majestæt
Hans Majestæt

Kejseren af Østerrig, Konge af Bøhmenetc. etc. ctc. og

Vkg. om internationale Sundhedsregler. 1007

Apostolisk Konge af Ungarn;

1893.

Hans Majestæt Belgiernes31. Maj.

Konge; Hans Majestæt Kongen af Spanien og i Dennes
Navn Dronning=Regentinden; Hans Excellence Præsidenten

for den Franske Republik; Hendes Majestæt Dronningen

af Storbritannien og Irland, Kejserinde af Indien; Hans
Majestæt Hellenernes Konge; Hans Majestæt Kongen af

Italien; Hendes Majestæt Dronningen af Nederlandene og
i Denues Navn Dronning=Regentinden; Hans Majestæt

Kongen af Portugal; Hans Majestæt Kejseren af Rusland;

Hans Majestæt Kongen af Sverig og Norge; Hans
Majestæt Ottomannernes Kejser;

besjælede af Ønsket om at lade foretage en Reform af

de Regler om Sundhedsvæsen, Søfart og Kvarantæne, der
for Tiden anvendes paa Skibsfarten i Ægypten, samt om
at indføre de fornødne Forandringer med Hensyn til Sammen¬

sætningen af Sundheds=, Søfarts=, og Kvarantæneraadet i
Ægypten saavel som med Hensyn til dettes Virksomhed og
Reglement, have i dette Øjemed udnævnt til Deres befuld¬

mægtigede:
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Hvilke, efter at have udvekslet deres Fuldmagter, som

befandtes i god og behørig Form, ere blevne enige om
følgende Bestemmelser, hvis Antagelse de høje kontraherende

Magter forpligte sig til at anbefale Hans Højhed Khedivens
Regering.

Med Hensyn til Sundhedsvæsenet, særlig hvad angaar

Skibenes Passage under Kvarantæne til Suezkanalen:
ville for Fremtiden de Forholdsregler være at iagttage,
der nærmere omhandles i Bilag I. til nærværende Kon¬
vention.

I Bilag II. omhandles, hvorledes de Pengemidler, som

Anvendelsen af de nye Bestemmelser maatte kræve, skaffes
til Veje.

Med Hensyn til det i Ægypten etablerede Sundheds=,
Fjortende Hæfte.
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31. Maj. Søfarts= og Kvarantæneraads Sammensætning og Virk¬

omhed, og med Hensyn til en Revision af Raadets Regle¬
menter:

Reglerne om dets Sammensætning, dets Kompetence og
Virksomhed findes i Bilag III.

De specielle Sundhedsreglementer revideres og fast¬

sættes i Overensstemmelse med Bestemmelserne i Bilag IV.
Det samme er Tilfældet med Bestemmelserne angaaende
Dannelse af et Sundhedspolitikorps.
Alle de vedføjede Reglementer og Aktstykker have

samme Gyldighed, som om de vare optagne i nærværende
Konvention.

Bilag V er affattet og medtaget alene for at tjene til

Raad og Vejledning for Handelsstanden og de søfarende.
Det er endvidere vedtaget, at enhver af de høje kontra¬

herende Magter skal være berettiget til, ad hvilken som helst

diplomatisk Vej den maatte anse for passende, at foreslaa
de efter dens Opfattelse nødvendige Forandringer i oven¬

nævnte Bestemmelser saavel som i de dertil hørende Tillæg.
Det overdrages det ægyptiske Sundheds=, Søfarts= og
Kvarantæneraad efter dets Omorganisation at revidere Regle¬

menterne mod Pest og Gul Feber saavel som dem, der
angaa Dyr, og bringe dem i Overensstemmelse med de
ovenfor trufne Bestemmelser.

Nærværende Konvention skal ratificeres, og Ratifika¬

tionerne skulle udveksles i Rom snarest muligt, senest i
Løbet af seks Maaneder fra den tredivte Januar atten

Hundrede to og Halvfems at regne.
Til Bekræftelse heraf have de respektive befuldmægtigede

undertegnet denne Konvention og paatrykt den deres
Vaabensegl.

Udfærdiget i fjorten Eksemplarer i Venedig, den
tredivte Jannar atten Hundrede to og Halvsems.
(Underskrifterne.)
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* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Bilag V.
Sikringsforanstaltninger at iagttage om Bord
paa Skibene i Afgangsøjeblikket, under Rejsen
og ved Ankomsten til Suez.
Anm.

Koleraspirer findes i de syges Fordøjelseskanaler:

Overførelse af Smitten sker især gennem Ekskrementer
og gennem opkastede Bestanddele og igen, som en

Følge heraf, gennem Linned, Madrasser og smudsige
Hænder.

I. Foranstaltninger at træffe paa

Ajgangsstedet.
1º. Kaptajnen skal paase, at ingen Person indskibes, der
kan mistæukes for at være augreben af koleralignende Sygdom

Han skal vægre sig ved om Bord at indtage Linned, gamle
Klæder, Sengklæder og i det hele alle smudsige og mistænke¬

lige Genstaude. Det er forbudt at tage om Bord Seng¬

klæder, nye og gamle Klæder o. s. v., som have tilhørt syge,
lidende af Kolera eller af mistænkelige Sygdomstilfælde.
2º. Ifald Skibet skal overføre Emigranter eller Tropper,

er det ønskeligt, at Indskibningen ikke finder Sted, forinden

disse, gruppevis samlede, i 5 eller 6 Dage have været under

en Observation, der er i Stand til at godtgøre, at ingen af
dem er angreben af Kolera.

3º. Forinden Indskibningen finder Sted, maa Skibet

være fuldstændig rengjort; om fornødent, maa det desinfi¬
ceres.

4º Det er en ufravigelig Nødvendighed, at Drikkevandet
der medføres om Bord, tages fra Kilder, der ere fuld¬

*) Udelades her.
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31. Maj. stændig beskyttede mod Smitte. Vand frembyder ingen Fare,

naar det er destilleret eller kogt.

II. Forholdsregler at iagttage paa Rejsen.
1º. Det er ønskeligt, at der paa ethvert Skib findes

et særligt Rum, forbeholdt til Isolering af Personer an¬
grebne af smitsomme Sygdomme.

2º Hvis et saadant ikke findes, vil den Kahyt eller
hvilket som helst andet Sted, der benyttes af en Person, an¬
greben af Kolera, blive afspærret. Alene de Personer, hvem

det er overdraget at pleje de syge, tilstedes der Adgang.

Selv disse sidste skulle holdes isolerede fra Berøring
med alle andre Personer.

3º Sengklæder, Linned og Klæder, der have været i
Berøring med den syge, skulle snarest muligt og i selve den
syges Opholdsrum dyppes i en desinficerende Opløsning.
Det samme gælder Klæder, tilhørende Personer, som

pleje de syge, naar disse Klæder ere blevne tilsmudsede.
De af disse Genstande, som ere uden Værdi, ville være

at brænde eller at kaste i Havet, hvis Skibet hverken er i

Havn eller i Kanalen. De øvrige ville være at transpor¬
tere til Desinfektionsovnen i vandtætte Sække, gennemtrukne

med en Sublimatopløsning, paa en saadan Maade, at Be¬
røring med omkringværende Genstande undgaas.
Findes der ingen Desinfektionsovn om Bord, skulle

disse Genstande forblive liggende i 2 Timer i Desinfektions¬
Opløsningen.
4º De syges Udtømmelser (opkastede Bestanddele og
Ekskrementer) skulle optages i Kar, i hvilke der i Forvejen

er hældt et Glas af en desinficerende Opløsning, af saadan
Beskaffenhed, som angivet andet Steds.

Disse Udtømmelser ville strax være at kaste i Latrinen,

som nøjagtig skal desinficeres for hver Gang, den har været
benyttet til en kolerasygs Udtømmelser.
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50, Rum, der ere benyttede af syge, ville være nøjagtig 31. Maj.
at desinficere efter de andetsteds angivne Regler.
6º Ligene skulle kastes i Havet, efter at de forinden

ere indsvøbte i Lagener, gennemtrukne med Sublimat.

70. Alle de forebyggende Foranstaltninger, der iværk¬

fættes under Skibets Rejse, skulle indføres i Skibsjournalen
som vil være at forevise Sundhedsautoriteterne i Suez ved
Ankomsten dertil.

8º. Disse Regler finde udtrykkelig Anvendelse paa alt,
hvad der har været i Berøring med den syge, uden Hensyn
til Sygdømmens Styrkegrad og Udfald.

III. Forholdsregler at iagtage ved Skibets
Ankomst til Suez.

1º. Ethvert Skib skal underkastes Lægeundersøgelse,
forinden det sejler ind i Suez=Kanalen.

2º Denne Undersøgelse vil blive foretaget af Sund¬
heds=Autoriteterne i Suez
3º. Ifald et Skib er smittet, ville de Personer, der

ere angrebne af Kolera eller af mistænkelige Sygdomstil¬

fælde, være at føre i Land og at isolere paa et Sted særlig
dertil indrettet i Nærheden af Suez.

Som mistænkelige ville de Personer være at betragte,

som have haft Kolera=Symptomer, særlig koleralignende
Diarré.

4º Forinden Skibets Indsejling i Suez=Kanalen ville
foruden de smittede Genstande følgende Ting og Rum være

at desinficere, nemlig Klæder, Sengklæder, Madrasser, Tæp¬
per og andet, der har været i Berøring med den syge,

endvidere Klæder tilhørende Personer, der have plejet ham,

Genstande, der findes i den syges Kahyt og i de tilstødende

Kahytter, Gangen, der fører til disse Kahytter, samt endelig
43
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31. Maj. Dækket eller de Dele af Dækket, hvor den syge maatte have
opholdt sig.

(Underskrifter)*).

Betingelser, paa hvilke den kommunale elektriske

1. Juni.

Station i Kjøbenhavn afgiver Strøm til private For¬
brugere (Kjøbenhavns Magistrat.
1. I Ejendomme ved Gader, i hvilke der findes elek¬

triske Ledninger fra den kommunale Station, kan der som
Regel erholdes Forsyning med elektrisk Strøm i Overens¬

stemmelse med nærværende Betingelser.

Begæring om Forsyning indgives til Magistraten eller
Direktøren for Belysningsvæsenet og maa være ledsaget af

Oplysninger om det eventuelle Strømforbrugs Størrelse.
*

2. Tilledningen fra Ledningen i Gaden gennem Elek¬
tricitetsmaaleren indtil første Strømbord eller Blysikring
ligesom Opsætningen af Maaleren besørges udført af Sta¬

tionen paa Forbrugerens Bekostning.

De øvrige Ledninger og Installationerne skulle udføres

i Overensstemmelse med de Regler, der indeholdes i Regulativ
for Udførelsen af elektriske Anlæg, som ønskes satte i For¬

bindelse med Ledningerne fra den elektriske Station, og For¬

brugerne ere forpligtede til saavel ved nye Anlæg som ved

Forandringer i bestaaende Anlæg at anvende en af de af
Kjøbenhavns Magistrat autoriserede Installatører.
Ingen Tilslutning af en Husledning til Hovedlednings¬
nettet kan foretages, forinden Anlægget er prøvet og godkendt
af Stationen.

Belysningsdirektøren og Stationens Funktionærer skulle
have uhindret Adgang til Maaleren og til alle de Steder,

hvor der findes elektriske Ledninger, som forsynes fra Sta¬
* ——

————

*) En efterfølgende Protokol angaaende Udvekslingen af
Ratifikationerne udelades her.
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tionen. De skulle ligeledes have Ret til ved alle Dele af
1.
Anlæget og til enhver Tid at foretage de fornødne Under¬
søgelser og Maalinger.

3. Eleltricitetsmaalerne udlejes til Forbrugerne til en
aarlig Leje af 6—18 Kroner efter Maalernes Størrelse.

Lejen opkræves sammen med det for elektrisk Strøm skyldige
Beløb. Alle Vedligeholdelsesudgifter og Reparationer af

Maalerne afholdes af Stationen, saafremt Beskadigelserne

ikke ere foraarsagede ved Forbrugernes egen Skyld.
Stationen bestemmer Maalernes Størrelse samt den

Maade, hvorpaa de skulle opstilles.

4. Reparationer af alle ved Stationens Foranstaltning
udførte Tilførselsledninger besørges af Stationen paa egen

Bekostning. Enhver Uregelmæssighed ved Anlæget maa straks
meldes paa Stationen. Skulde der indtræde Forstyrrelser i

Belysningen, saaledes at enkelte Ledninger opvarmes stærkt

maa den paagældende Strømbryder straks aabnes. Den
maa ikke atter sluttes, førend Ledningerne ere blevne un¬

dersøgte af en af Funktionærerne fra Stationen eller en
autoriseret Installatør.

Ved Installationerne maa ikke foretages nogen Foran¬
dring eller Udvidelse uden Samtykke af Stationen.
5. Betalingen for den elektriske Strøm, som bestemmes
ved den opsatte Maalers Angivelse, er for den Elektricitet,

som anvendes til Belysning, 6 Øre pr. 100 Voltampöre¬

timer. Herefter koster med de for Tiden brugelige elektriske
Lamper:

pr. Time.
en Glødelampe i 10 Normallys ca. 2,, Ø.
16
32

50
100

3,3

6,6
10,

—

—
—

20,6

Juni.
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pr. Time.

1. Juni.

20
2 Buel. 5 300 Normallys 5 ca. 3 Ampére Strømst. ca.
— —

— —600

26

—

40—

— * 800 — . 8
— 1000

—

—

4

400

10

—

52

—

—

—

66

For Elektricitet til anden Anvendelse end Belysning

saasom til Kraftmaskiner, kemisk Brug og desl. betales pr.
100 Voltampöretimer 21s Øre for Sommermaanederne og
3 Øre for Maanederne Oktober-Marts. Dog maa der

maanedlig for hver Motor betales for et Forbrug af mindst
50 000 Voltampéretimer for hver Hestekraft, som Motoren
efter Stationens Undersøgelse har.

Overgangen fra Sommertakst til Vintertakst og om¬

vendt regnes fra den Aflæsning, der efter Stationens Be¬

stemmelse finder Sted i sidste Uge af den foregaaende
Maaned.

6. Magistraten kan fastsætte, at Strømforbruget til
Motorer og andre specielle Øjemed med Forbrugernes Sam¬

tykke bestemmes enten ved Belysningsdirektørens Skjøn
eller ved særlige Arter af Maalere, f. Eks. saadanne, der

maale Antal af Timer, i hvilke Motoren har været i Gang.
Ved midlertidigeForbrug kan Belysningsdirektøren
tilstede Forbrug uden Maaler.

I Tilfælde, hvor Tilslutning til Kommunens Ledninger
væsentlig ønskes som Reserve for et privat Anlæg, blive

Betingelserne for Tilslutning at fastsætte ved Forhandling
med Magistraten.
7.

Naar der ved Anvendelsen af Motorer maatte

frembringes Forstyrrelse i den elektriske Belysning i Nær¬

heden, er Forbrugeren pligtig til nopholdelig at træffe For¬
anstaltninger til Afhjælpning af disse og, hvis dette ikke

lykkes, forbeholder Magistraten sig Ret til at afbryde For¬
syningen.

Veting. for elektr. Anlæg.
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8. Betaling for forbrugt Strømmængde og Maaler¬ 1.

leje opkræves maanedsvis og erlægges paa Anfordring; naar
en Regning herpaa eller paa indlagte Ledninger, Repara¬

tioner og desl. ikke betales ved Præsentationen, skal den paa¬

gældende forsyne Regningen med Paategning om, hvilken
Dag den er ham forevist.

Indbetales Beløbet derefter ikke i Løbet af 8 Dage paa

Belysningsvæsenets Kassererkontor, vil det med et Tillæg af
2 pCt. i Indkrævningsomkostninger atter blive indkrævet,
og først, naar det da ej betales, afbrydes Forbindelsen med

Ledningsnettet, borttages Elektricitetsmaaleren, og Beløbet
kan inddrives ved Udpantning.
—

Fornøden Sikkerhedsstillelse for Betalingen kan efter

Omstændighederne kræves af Belysningsdirektøren, forinden
Forbrug tilstedes eller senere.
9. Stationen leverer til enhver Tid saavel Nat som

Dagelektrisk Strøm til Forbrugere.

Stationen vil af bedste Evne bestræbe sig for, at Drif¬

ten kan blive regelmæssig, og anmoder derfor Forbrugerne
om snarest muligt at give Stationen Meddelelse om alle For¬

hold, der kunne give Anledning til Klage; enhver indkommen
Klage vil blive Genstand for omhyggelig Undersøgelse.
Nogen Forpligtelse ligeoverfor Forbrugerne ved eventuelt

indtrædende Forstyrrelse overtager Stationen imidlertid ikke.
10. Naar en Forbruger ikke længere ønsker Forsyning
fra Stationen, skal han 1 Maaned forud skriftlig anmelde
dette paa Stationen, som da foranstalter Ledningen adskilt

fra Hovedledningsnettet.

I1. Enhver Forbruger modtager et Eksemplar af disse

Betingelser og er forpligtet til at efterkomme de deri inde¬
holdte Forskrifter. Overholdes de ikke, er Belysningsdirek¬
tøren berettiget til at afskære Forbindelsen med Hovedled¬

ningen samt til at kræve skadesløs Erstatning for ethvert

Juni.
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Tab, som ved Ikke=Overholdelsen maatte være paaført Kom¬
munen.

12. Magistraten forbeholder sig at foretage Ændringer

i og Tilføjelser til disse Betingelser, naar den maatte finde
saadanne fornødne.

13. Alle Tvivlsspørgsmaal, som maatte opstaa ved¬

rørende Forstaaelsen af disse Betingelser, kunne henstilles

til Magistraten, ved hvis Afgørelse det skal have sit For¬
blivende.

1. Juni.

Instruks for de af Magistraten antoriserede
Installatorer af elektriske Anlæg, som ønskes satte i
Forbindelse med Ledningerne fra den kommunale
elektriske Station. (Kjøbenhavns Magistrat).
1. De af Kjøbenhavns Magistratautoriserede Installatører
ere pligtige til nøje at overholde de i ,Regulativ for Udførelsen
af elektriske Anlæg, som ønskes satte i Forbindelse med Led¬
ningerne fra den elektriske Station“ til enhver Tid indeholdte

Forskrifter og omhyggeligt vaage over, at ethvert Anlæg
udføres i nøje Overensstemmelse dermed.

Ligeledes skulle de paase, at al Strøm kommer til at
passere Maalerne, og at disse ikke flyttes uden Stationens

Samtykke. De skulle ligeledes indsende de i Regulativets
§ 3 omhandlede Anmeldelser.

Enhver ved et Anlæg forefunden Uregelmæssighed eller
Uoverensstemmelse med Regnlativet ere de pligtige til straks

at gøre Anmeldelse om til Stationen, saasnart den bliver
dem bekendt.

2. Ved den Del af Ledningen, som ligger mellem

Hovedledningen i Gaden og Elektricitetsmaaleren, denne
sidste indbefattet, maa Installatørerne ikke uden særlig Til¬

ladelse foretage nogen Forandring, med mindre der indtræder

saadanne Forhold, Kortslutning og lignende, at en uopholdelig

Afhjælpning er i det offentliges og Stationens Interesse,

Beting. for elektr. Anlæg.
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men Installatørerne skulle da snarest muligt sende Meddelelse
herom til Stationen.
3. Installatøren er forpligtet til enten selv eller ved

en dertil skikket, paalidelig og dygtig Arbejder nopholdelig

at give Møde, naar han af en Konsument tilkaldes for at
afhjælpe Fejl eller Uregelmæssigheder ved Belysningen, og han

har da straks herom at give skriftlig Meddelelse til Stationen,
naar Fejlen findes mellem Hovedledningen og Elektricitets¬
maaleren eller i denne

4. Installatøren skal have Bopæl paa Stadens Grund

og, naar han flytter, skal han skriftlig anmelde dette til
Stationen.

Det er ikke tilladt nogen Installatør at lade en nautori¬

seret Person arbejde for egen Regning paa Installatørens
Navn. Belysningsdirektøren kan forbyde Installatøren til

elektriske Indlæg at anvende Arbejdere, som efter hans Skøn
ere uduelige.
5. Installatøren

er pligtig til at rette sig efter de

Tilhold, som gives ham fra Stationens Bestyrelse som den
Autoritet, under hvilken han nærmest henhører, og til hvem

han er pligtig at give enhver Oplysning i Sager, der ved¬
røre Stationens Interesse. Ligeledes er han pligtig til efter

skriftlig Tilsigelse at give Møde paa Stationen.

Ved Anmeldelser til Stationen om Paabegyndelse eller
Fuldførelse af et Arbejde skal benyttes de dertil bestemte
Blanketter, som gratis udleveres fra Stationen. I Anmeldelsen

om et Arbejdes Fuldførelse skal Installatøren ved sin Under¬

skrift indestaa for, at Leveringerne og Arbejdet ere ndførte
samvittighedsfuldt og i nøje Overensstemmelse med Forskrifterne

i Regulativet.
Ved Stationens Undersøgelser af de udførte Indlæg

skal Installatøren enten selv eller ved en befuldmægtiget give

Møde for at give de Oplysninger om Anlæget, som forlanges.
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6. Saafremt en Installatør efter Magistratens Skøn

skulde gøre sig skyldig i Overtrædelse af de ham paa¬
hvilende Forpligtelser eller lægge Mangel paa behørig

Indsigt og Dygtighed for Dagen, kan Magistraten idømme
ham en Mulkt af indtil 200 Kr. eller fratage ham Autorisa¬
tionen.

*.

7.

Viser det sig ved et af Installatøren udført Arbejde,

at der efter Stationens Skøn er anvendt daarligt Materiale
eller at Arbejdet har været mangelfuldt udført, eller der er

begaaet andre Fejl, kan Belysningsdirektøren paa Installatørens
Bekostning enten ved Stationens Personale eller ved andre

lade saadanne Anlæg bringe i god Stand. Installatørens
Ansvar strækker sig til ethvert af ham udført Arbejde eller
Leverance.

8.*

Førend en Installation sættes i Forbindelse med

Ledningsnettet, skal Installatøren gøre Konsumenten bekendt

med Enkelthederne i Anlæget, Brugen af Apparaterne,

Rensningen af Buelamper, Indsætning af Kulspidser og
lignende. Tillige maa han indskærpe Konsumenten, at
Strømbryderen altid skal være afbrudt, naar Strøm ikke

benyttes, og at den straks skal afbrydes og Hjælp paakaldes
fra Installatøren eller Stationen, naar enkelte Dele af Led¬
ninger opvarmes stærkt, eller der indtræffer andre usædvanlige
Fænomoner.

9. Installatøren er pligtig til at udføre Arbejdet hos
Konsumenterne for en moderat Betaling og skal, hvis Magi¬

straten maatte fastsætte en Prisliste, være pligtig til ikke at

tage højere Betaling end fastsat i denne.
Lor saa vidt en Konsument anser de af Installatøren
for et Arbejde forlangte Priser for at være for høje, kan

han indanke Sagen for Magistraten, hvis Bestemmelse In¬
stallatøren da er pligtig at rette sig efter.

10. Til Sikkerhed for, at Installatøren opfylder sine
Pligter, skal han, førend Autorisationen gives ham, stille et

Beting. for elettr. Anlæg.
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Beløb af 2000 Kr., indsatte paa en Sparekassebog, saaledes 1. Juni.

at Magistraten til enhver Tid kan hæve Pengene. For¬
mindskes Summen derved, at der i Henhold til Bestemmel¬
serne i §§ 6 og 7 er hævet et Beløb af det stillede Deposi¬

tum, skal Installatøren med et Varsel af 2 Dage bringe Be¬

løbet op til dets oprindelige Størrelse. Hvis dette ikke sker,
kan Magistraten fratage ham Autorisationen.

Naar Installatøren ikke længere ønsker at benytte sin

Autorisation, skal han skriftlig melde dette til Magistraten,

og han vil da 6 Maaneder efter det sidste hos en Konsument
af ham udførte Arbejde modtage sit Depositum tilbage even¬

tuelt med Fradrag af det Beløb, som indtil den Tid er
hævet i Henhold til de ovennævnte Bestemmelser. Det

samme gælder, naar Autorisationen fratages ham i Henhold
til § 6. Ved Dødsfald udleveres det stillede Depositum til

Arvingerne 6 Maaneder efter Dødsfaldet. — Renterne af
bemeldte Depositum tilfalde Installatøren.

II. Den, der autoriseres som Installatør, har ved sin

Underskrift paa et Eksemplar af nærværende Instruks, hvilket
forbliver i Magistratens Værge, at forpligte sig til i enhver
Henseende at holde sig samme efterrettetig.

12. Saafremt Magistraten skulde ønske Forandringer
foretagne i nærværende Instruks, er Installatøren underkastet

de nye Bestemmelser og pligtig til ved sin Underskrift at an¬
erkende de ved disse paalagte Forpligtelser.

Tvivlsspørgsmaal vedrørende Forstaaelsen af Instruksen
afgøres af Magistraten.

Regnlativ for Udførelsen af elektriske Anlæg, som 1.Juni.
ønskes satte i Forbindelse med Ledningerne fra den
elektriske Station. (Kjøbenhavns Belysningsvæsen).
1. Ethvert Anlæg, der ønskes sat i Forbindelse med
Stationen, skal for den Del, som ligger efter Elektricitets¬
maaleren, udføres af en af de af Kjøbenhavns Magistrat
dertil antoriserede Installatører.
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—

1. Juni.

Ligeledes skal enhver Forandring i eller Udvidelse af et
bestaaende Anlæg udføres af en af de ovennævnte Installatører.
2—13

7. Juni.

).

Indenrigsmin. Skr. (til Amtmanden over Vejle

Amt) ang., at der ikke vil kuune ydes en paa Ind¬

fødsretsloven optagen Person Alderdomsunderstøttelse,

forinden han har godtgjort at være løst fra sit tid¬
ligere Undersaatsforhold.
I Anledning af, at den i Sverig i 1821 fødte Arbejds¬
mand N. N. af N. N., hvem der ved Lov Nr. 96 af 14.

April d. A. er meddelt Indfødsret, saafremt han, inden 1
Aar fra Lovens Ikrafttræden, for Indenrigsministeren godt¬

gør at være løst af sin tidligere undersaatlige eller stats¬
borgerlige Stilling, har fremsat Begæring om Hjælp af
N. N. Sognekommune, har Sogneraadet i det med Amtets

Skrivelse af 10. f. M. modtagne Andragende forespurgt,

om Hjælpen, som Sagen for Tiden foreligger, vil kunne
ydes den paagældende som Alderdomsunderstøttelse, og i be¬
nægtende Fald, efter hvilke Regler den Hjælp, som det

bliver nødvendigt at yde ham, vil være at udrede.
I denne Anledning skulde man til Efterretning og

videre Bekendtgørelse tjenstlig melde, at, da Adgang til Alder¬
domsunderstøttelse ifølge § 1 i Lov Nr. 69 af 9. April

1891 er betinget af, at vedkommende „har Indfødsret“

vil der ikke kunne ydes fornævnte N. N. Alderdomsunder¬
støttelse, forinden han for Ministeriet har godtgjort, at han

er løst fra sit tidligere Undersaatsforhold og saaledes har
opfyldt den ham ved den ovennævnte Lov af 14. April

d. A. stillede Betingelse for Indfødsrets Erhvervelse, hvorom

*) Resten af dette Regulativ udelades her som væsentlig
kun indeholdende tekniske Anvisninger for Installa¬
tørerne.

Skr. ang. Mulktering for Skoleforsømmelser. 1021 1893.

der da herfra vil blive meddelt ham Bevis. Indtil da vil 7. Juni.

den Hjælp, som af det offentlige maa tilstaas ham, være at

yde som Fattighjælp efter Reglerne i Fattiglovens § 27 og
med de almindelige til Fattighjælp knyttede Virkninger,

navnlig ogsaa i Retning af at udelukke ham fra senere Ad¬
gang til Alderdomsunderstøttelse, der saaledes først vil kunne

ydes, naar 10 Aar ere forløbne efter Fattighjælpens Ophør.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. (til Skole¬9.
direktionen for Elbo m. fl. Herreder) om, hvor¬

vidt Mulktering for Skoleforsømmelser efter de sæd¬

vanlige Regler kan anvendes, naar Børn komme for
sent i Skole.
Med behagelig Skrivelse af 1. f. M. har Direktionen
hertil indsendt en Forespørgsel fra Juspektøren for det kom¬

munale Skolevæsen i Kolding om, hvorvidt Mulktering kan
anvendes, naar Skolebørn uden gyldig Grund komme en
Time eller mere for silde eller uden Tilladelse forlade Sko¬

len i de sidste Timer, og om det samme gælder, naar Uor¬
denen kun angaar en kortere Tid.
Direktionen har med Hensyn til denne Sag ytret, at

der formentlig maa skelnes mellem, om Forsømmelserne hid¬
røre fra Forældrene eller Børnene, saaledes at der i det
første Tilfælde maa kunne anvendes Mulkttvang, medens der

i det sidste Tilfælde bør anvendes en lempelig Skolestraf,
f. Eks. Oversidden.

Ministeriet skal i den Anledning, næst at henvise til

Anordning for Købstæderne af 29. Juli 1814 Bilag A
§ 22, der indeholder den for Købstæderne for dette Forhold

gældende Bestemmelse, tjenstligst meddele, at man er enig
med Direktionen i, at der bør sondres mellem, om Forseelsen

skyldes Forældrene eller Barnet selv, saaledes at i det første
Tilfælde Mulktering bør anvendes efter de sædvanlige Reg¬

Juni.
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9. Juni. ler, medens i sidste Tilfælde de i Skolen hjemlede Straffe
ville være at anvende paa Barnet i en efter Forsømmelsens

Hyppighed lempet Grad, idet eventuelt en strengere Straf
efter Skolekommissionens Bestemmelse kan bringes til An¬
vendelse.

13. Juni.

Indenrigsmin. Skr. (til Amtmanden over Præstø

Amt) ang., hvorvidt Opholdskommunen kan afholde

Udgiften ved en hjemløs trængendes Behandling af
en Specialist uden Samtykke fra Amtsraadet og By¬
raadene i Amtsraadskredsen.
Af de med Amtets Skrivelse af 16. f. M. modtagne

Akter fremgaar det, at Tjenestedreng N. N. af N. N. Land¬
sogn, der er født uden for Ægteskab den 19. Marts 1878

af svensk Mejeripige N. N., og som vil være at forsørge
efter Reglerne i Fattiglovens § 27, af vedkommende Di¬
striktslæge er anbefalet til for en Kirtelsvulstlidelse, der

medfører Døvhed, at blive behandlet af en Specialist i
Kjøbenhavn.
Ved at forelægge denne Sag for Ministeriet har Amtet

forespurgt, om der for hjemløse trængendes Vedkommende
(Fattiglovens § 27) af Amtet vil kunne meddeles Opholds¬

kommunen Bemyndigelse til slige Udgifters Afholdelse, eller om
dertil vil udkræves Samtykke fra Amtsraadet og Byraadene

i de i Forbindelse med Amtsraadskredsen staaende Købstæder.

I denne Anledning skulde man, idet man henviser til
Udtalelserne i Ministeriets Skrivelse Nr. 149 af 21. Juni

1892 i Ministerialtidende,*) til Efterretning tjenstligst melde,

at Ministeriet maa holde for, at det efter Omstændighederne
maa kunne paahvile Fattigvæsenet i Tilfælde som det for¬

nævnte og dermed beslægtede at yde Lægebehandling ved
Specialister, og da navnlig hvor saadan Behandling vil

*) Se ovenfor Side 620.

Str. om Underholdsbidrag.
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kunne faa Betydning til Bevaring eller Forbedring af den 13. Juni.
paagækdende trængendes Erhvervsdygtighed. Skønnet over,

hvorvidt et saadant Forhold i det enkelte Tilfælde foreligger,
tilkommer Opholdskommunen, eventuelt Amtet i sammes

Egenskab af Overøvrighed.

Hvad særlig angaar forommeldte Tjenestedreng, maa

Ministeriet holde for, at det maa paahvile Fattigvæsenet at
bekoste den af Distriktslægen anbefalede Specialistbehandling,
idet denne efter den afgivne Lægeerklæring maa antages at
ville være af væsentlig Betydning sor Bevarelsen af hans
Høreevne og derved for hans Erhvervsevne.

Konseilspræsidiets Skr. (til Overhofmarskallatet) 14. Juni.
ang. Fortolkningen

af den Bestemmelse, ifølge hvilken

der er tillagt Direktøren for Kunstakademiet Rang i

3die Klasse Nr. 3 efter Rangforordningen.
at man i Betragtning af, at Direk¬
tøren for Kunstakademiet vælges for et bestemt Tidsrum, er

af den Formening, at den Rang, der ved allerhøjeste Re¬

solution af 20. Maj 1874 er tillagt den, der beklæder
Stillingen som Direktør for Kunstakademiet, kun tilkommer

ham, saa længe han forbliver i Stillingen, og at den bort¬
falder med Udløbet af det Tidsrum, for hvilket hans Valg

er blevet allerhøjst stadfæstet.

Justitsmin. Skr. (til Amtmanden over Maribo 21.Juni.

Amt) ang., hvorvidt en i Sverrig født Pige, der ikke
har Indfødsret her i Landet, men har opholdt sig
her siden 1879, kan fordre et hende ifølge Overøvrig¬

hedsresolntion tilkommende Underholdsbidrag udredet
af det offentlige.
I Anledning af det med Hr. Kammerherrens behage¬

lige Skrivelse af 1. f. M. hertil indsendte Andragende,

1893.

1024 Str. ang. vederlagsfri Hospitaløbehandling.

21. Juni.

hvori Udvalget for Fattigvæsenet i N. N. Købstad forespørger,

om Pigen N. N., som er svensk af Fødsel og ikke har er¬
hvervet Indfødsret her i Landet, men har haft uafbrudt

Ophold her i Landet siden Aaret 1879 og ikke kan hjem¬

sendes til Sverig, overensstemmende med § 4 i Lov af 12.
April f. A. om Underholdsbidrag til Børn, der ere avlede

uden for Ægteskab, m. m., kan fordre et hende ifølge Over¬

øvrighedsresolution tilkommende Underholdsbidrag udredet af
det offentlige, skal man, efter over Sagen at have brevveks¬

let med Indenrigsministeriet, tjenstligst melde, at det frem¬
satte Spørgsmaal maa besvares bekre ftende.

21. Juni.

Justitsmin. Skr. (til Kjøbenhavns Magistrat)

ang., hvorvidt der tilkommer dem, der, medens de
paa et Hospital ere under Behandling for en anden
Sygdøm, angribes af en af de i Lov 30. Marts

1892 § 2 in sine omhandlede Sygdømme, vederlags¬
fri Behandling.
I behagelig Skrivelse af 19. f. M. har Magistraten
forespurgt, om Bestemmelserne om vederlagsfri Behandling

af visse Sygdomme i de to sidste Stykker af § 2 i Lov
Nr. 46 af 30. Marts f. A. ville være at bringe til An¬
vendelse ogsaa paa Patienter, som, medens de ere under

Behandling for en anden Sygdom paa et af Kjøbenhavns

Kommunes Hospitaler, angribes af en af de i bemeldte Lov¬

bestemmelser eller det af Ministeriet under 23. Januar 1890

udfærdigede Regulativ omhandlede Sygdomme, hvad enten
Patienten forbliver liggende paa det Hospital, hvor han i

Forvejen har været indlagt for den første Sygdom, eller
han overflyttes til et andet af Stadens Hospitaler.
Foranlediget heraf skal man tjenstligst melde, at man

maa anse bemeldte Lovbestemmelser for anvendelige ogsaa i
de omspurgte Tilfælde, for saa vidt Behandlingen for den

Skr. ang. Prøven i Religion.
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sidst paadragne, i bemeldte Lovbestemmelser eller Regulativet 21. Juni.
omhandlede Sygdom enten medfører Patientens Over¬

flyttelse til et andet Hospital eller Hospitalsbehandlingen i
det hele forlænges ved den paagældende Sygdom.

Justitsmin. Skr. (til Chefen for 5. Udskriv=A. Juni¬

ningskreds) ang., at de aarlige Sessioner for 5.

Udskrivningskredss 524.—531. Lægder fra Sessionen
for Aaret 1894 at regne afholdes i Pandrup.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. (til Born= 24. Juni.

holms Skoledirektion) ang., hvorledes Prøven i Re¬
ligion vil være at afholde i en Friskole.
I tvende med Direktionens behagelige Erklæring af
14. April sidstleden hertil indsendte Andragender har N. N.
Skolekommission forespurgt:
1. om Børn i den af Friskolelærer N. N. bestyrede Fri¬
skole i N. N. Sogn, med hvis Undervisning i Religions¬

kundskab en udensogns Præst i Henhold til Lov af 30. Sep¬
tember 1864 § 1 fører Tilsyn, for N. N. Skolekommission

skulle aflægge Prøve i Religionskundskab for at kunne ud¬
skrives af Skolen, eller om den ovennævnte Præst for dette

Fags Vedkommende kan afholde Prøven med samme Virk¬
ning, og

2. om Skolekommissionen ved den befalede Eksamen i
bemeldte Friskole ogsaa skal prøve Børnene i Religions¬

kundskab, idet fornævnte Lærer N. N. har vægret sig ved at
fremlægge Vidnesbyrd fra den udensogns Præst om hvert
enkelt Barns Kundskab i dette Fag, men kun vil præstere

Attest herom for samtlige Børn under eet.

I den Anledning skal Ministeriet, efter om Sagen at
have brevvekslet med Sjællands Biskop, tjenstligst meddele

følgende Besvarelser paa de fremsatte Spørgsmaal:

1026 Big. ang. Statsunderstøttelse til Heste= og Kvægavlsforen.
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ad 1. Den ved Anordningen af 29. Juli 1814 for

24. Juni.

Landet § 25, jvfr. Cirkulære af 11. November 1890, paabudte
Overhøring af Børnene inden Konfirmationen maa være

undergiven Reglen i Lov af 30. September 1864 § 1,
saaledes at privat underviste Børn kunne fritages for Over¬

høring i Religion, naar de producere en saadan Attest, som
bemeldte Lovbestemmelse hjemler.

ad 2. Ministeriet maa anse en samlet Attest for Bør¬

nene under eet for tilstrækkelig, naar Attesten nævner hvert
enkelt Barn ved Navn og udtaler, at disse Børns Religions¬
kundskab er fyldestgørende, saaledes at Skolekommissionen,

naar en saadan Attest fremlægges, ikke vil have at afholde
Eksamen i Religion i den omhandlede Friskole.

Bekendtgørelse ang. Indgivelse af Ansøgninger

26. Juni.

Nr. 155. om

Statsunderstøttelse til Hesteavls= og Kvægavls¬

foreninger. (Indenrigsministeriet.
De Hesteavlsforeninger og Kvægavlsforeninger, der agte
at ansøge om Statsunderstøttelse i Henhold til § 2a. og b.

i Lov af 14. April d. A. om forandret Affattelse af § 9
i Loven af 1. April 1887 om Foranstaltninger til Hus¬
dyravlens og Husdyrbrugets Fremme, maa indsende An¬

søgning herom til Indenrigsministeriet inden Udgangen af

hvert Aars August Maaned. Ausøgningen skal indgives
gennem Provinsens Fællesforening eller, hvor saadan ikke
findes, gennem den stedlige Landboforening.

Hvilket herved bekendtgøres til Efterretning og Jagt¬
tagelse af alle vedkommende.

26. Juni.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. (til Skole¬
direktionen for Færø Amt) ang. Ordningen af Skole¬

lærernes Enkeforsørgelse paa Færøerne.
Efterak der ved Lov af 29. Marts d. A. om Pensio¬

nering af Lærere og Lærerinder ved Almueskolevæsenet paa

Skr. ang. Stolelærernes Enkeforjørg. p. Færoernc. 1027
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Færøerne 8 10 er blevet truffet Bestemmelser om de færøiske 26. Juni.
Læreres Enkeforsørgelse, har Ministeriet forhandlet med

Finantsministeriet om de til Gennemførelse af denne Sag
nødvendige Foranstaltninger, og der er derefter dels blevet
oprettet et Agentur for Statsanstalten for Livsforsikring i

Thorshavn dels blevet truffet den Ordning af denne Sag,
at, naar efter den 1. Juli d. A. en gift Lærer maatte blive

fast ansat paa Færøerne eller en sammesteds fast ansat Lærer

agter at indgaa Ægteskab og ønsker at fyldestgøre sin Enke¬
forsørgelsespligt ved at tegne Overlevelsesrente, deponerer

han hos vedkommende Skoledirektion eller dennes Regn¬
skabsfører et saa stort Beløb, som maa anses nødvendigt til

Dækning af den Risiko, som dette Ministerium paatager sig

ved den paagældende Forsikrings Ordning. Dette kan for¬
mentlig ansættes til det omtrentlige Præmiebeløb for ved¬
kommende Overlevelsesrente for det Tidsrum, der hengaar

indtil den endelige Berigtigelse.

Derefter indsendes der

—

med først afgaaende Post til Anstalten enten direkte eller
gennem Agenturet:

1. Attest om den pligtige Overlevelsesrentes Størrelse.
2. Lægeattest om, at vedkommende ikke befinder sig i nogen

øjeblikkelig livsfarlig Tilstand.

3. Originale lovformelige Daabsattester, udstedte af ved¬
kommende Sognepræst, for saa vidt saadanne ikke alle¬
rede ere i Anstaltens Værge.

4. Attest om henholdsvis Lærerens Ansættelsesdag eller
om Vielsen.
5.

Sædvanlig Begæringsblanket behørig udfyldt og under¬
skreven af vedkommende Lærer,

og naar disse Dokumenter ere modtagne i Anstalten, ordnes
Overlevelsesrenten saaledes, at den regnes som løbende hen¬

holdsvis fra Ansættelsesdagen eller Vielsesdagen, og Præ¬

miens Forfaldsdag retter sig herefter. — Indtegningsbeviset
tilstilles derpaa Agenturet til Udlevering mod Erlæggelse af

1893.
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26. Juni. 1. Indskud, Policepenge og eventuelt senere inden Be¬
talingen forfaldne Præmier.
— For saa vidt angaar de

vedkommende Læreres Adgang til at opfylde Enkeforsørgelses¬

pligten paa anden Maade end ved Tegning af den lovbe¬
falede Overlevelsesrente hos Anstalten, vil det, da Anstal¬
tens Forpligtelse til at udrede denne Overlevelsesrente ube¬

tinget vil komme til at løbe fra Ansættelses= eller Vielses¬

dagen, saafremt den paagældende Myndighed ikke allerede

forinden har antaget en anden Enkeforførgelsesmaade for
den enkelte Lærer, være nødvendigt, at den pligtige Over¬

levelsesrente betragtes som tegnet i alle de Tilfælde, hvor

Fritagelse ikke er givet inden Ansættelsen eller Vielsen, og
at den holdes i Kraft, indtil Anstalten fra vedkommende

Myndighed modtager Meddelelse om, at den skal eksspirere
eller betragtes som eksspireret fra en vis Dag. Dette vil

altsaa ogsaa gælde, dersom Læreren vælger at fyldestgøre

Enkeforsørgelsespligten ved en Livsforsikring, som ikke inden

Ansættelsen eller Vielsen er tegnet og til dette Øjemed
baandlagt.

Det har været en Forudsætning for denne Ordning,
at Ministeriet garanterer Statsanstalten, at Præmien ret¬

tidig erlægges, ligesom ogsaa at denne, indtil Forsikringens
Tegning endelig berigtiges, faar fuld Dækning for Præmien
for det Tidsrum, hvori Anstalten efter Ansættelsen eller

Ægteskabets Indgaaelse har baaret Risikoen ved den paa¬

gældende Forsørgelse.

Ved at underrette Direktionen om foranstaaende, skal
man meddele, at man lægger Tilsynet med, at Lærerne op¬

fylde den dem paahvilende Enkeforsørgelsespligt, i Direktio¬
nens Haand, og bemyndiger Direktionen til at udstede den
fornødne Attest om den pligtige Overlevelsesrentes Størrelse,

ligesom ogsaa til at bestemme, hvor stort et Beløb vedkom¬
mende Lærer skal deponere i Anledning af sin Enkeforsør¬
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gelse, hvilket formentligt passende kan sættes til 14 Aars 26. Juni.
Præmie.

Hvis Læreren vælger Livsforsikring, skal man derhos
anmode Direktionen om at forsyne Policen med Prohibitiv¬

paategning, ligesom man maa anse det for rigtigst, at Po¬
licerne eller Indtegningsbeviserne opbevares ved Direktionens
Foranstaltning.—

Vælges Police, maa denne lyde paa

Ihændehaveren; vælges Indtegningsbevis, maa dette lyde
paa Skoledirektionen som rette Modtager.

—

Naar Forsik¬

ringssummen ved Lærerens Død kommer til Udbetaling, vil

Forsikringssummen være at modtage af Direktionen og ved
dennes Foranstaltning være at anbringe for Enken i solide

Værdipapirer i hvilken Henseende Statsobligationer, der
ombyttes med et Indskrivningsbevis, eller Kreditforeningsobli¬

gationer ville være at foretrække. Betingelsesvis vil en Liv¬

rente for Enken kunne indkøbes, jvfr. Bekendtgørelse af 25.
Februar 1871 § 8.Ministeriet skal i øvrigt med Hensyn

til Livsforsikringer henvise til Finansministeriets Bekendt¬

gørelse af 25. Februar 1871, hvis Bestemmelser ved dette
Ministeriums Cirkulære af 5. November 1891 ere gjorte

anvendelige paa danske Skolelærere og ogsaa ville kunne an¬
vendes paa de færøiske Lærere, dog at Skoledirektionen træffer

Bestemmelse i Stedet for Finansministeriet.

Med Hensyn til Præmiernes Indbetaling har Mini¬
steriet tænkt sig, at det kunde overdrages den ved Pensions¬

fonden ansatte Regnskabsfører maanedsvis forud af Fondens

Midler at indbetale til Agenturet de i Maanedens Løb for¬
faldne Præmier, saaledes at Præmierne refunderes ham af

Kommunekasserne, der indeholde dem i Lønningerne.*) Om
dette Punkt skal man i øvrigt udbede sig en Udtalelse fra

Direktionen, ligesom man vilde sætte Pris paa at modtage

*) Ved Ministeriets Skrivelse af 30. April 1894 er Præ¬
mieindbetalingen ordnet paa den nævnte Maade.

1030 Cirk. ang. Tilførsler t. Kirkebøgerne.
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26. Juni.

de Ytringer fra Direktionen denne Sag betræffende, som
denne i øvrigt maatte finde Anledning til.

26. Juni.

Indenrigsmin. Skr. (til Amtmanden over Odense

Amt) ang., hvorvidt den af en Person, der har be¬
gært Bevis som Styrmand, forrettede Sømandstjene¬

ste paa Krydstoldfart kan henregnes til Tjeneste i
„søgaaende“ Sejlskib, jfr. § II a i Lov øm Sø¬
næringen m. m. af 25. Marts 1892.
at det fremsatte Spørgsmaal efter

Ministeriets Formening maa besvares benægtende.

26. Jumi.

Kirke= og Undervisningsmin. Cirk. (til Biskop¬

perne) ang. Tilførsler til Kirkebøgerne, naar et Baru,
døbes eller navngives i et andet Pastorat end det
hvori det er født.
Efter dertil given Foranledning fra det kirkelige Raad
skulde Ministeriet tjenstlig anmode Deres Højærværdighed
om behagelig at ville tilkendegive Præsterne i det Dem be¬
troede Stift, at i Tilfælde, hvor et Barn døbes eller et

hjemmedøbt Barn fremstilles i Kirken i et andet Pastorat end

det, hvori Barnet er født, vil den Sognepræst, i hvis Pastorat
Handlingen er udført, have straks derefter at sende Meddelelse
om Barnets fulde Navn, Daabens eller Daabspublika¬

tionens Tid og Sted og den fungerende Præsts Navn til

Fødestedets Sognepræst til Indførelse= i hans Kirkebog.

Denne Meddelelse kan dog i Kjøbenhavn foregaa fra den
ene Kirkes Klokker til den andens.

Meldingen maa selvfølgelig altid indeholde saa nøjagtig

Oplysning som muligt om Barnets Fødselsdag og Fødested,

og Forældrene bør være lige saa fuldstændigt betegnede ved

1031
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Navn og Stilling, som de ere i Handlingens Tilførsel i 26. Juni.
Kirkebogen.

Paa lignende Maade, som ovenfor fastsat, vil der ogsaa
være at forholde af vedkommende Sognepræst (i Kjøben¬

havn af Klokkeren) i Tilfælde af Navngivelse til Kirkebogen
efter Lov af 4. Marts 1857 § 2, naar denne finder Sted

i et andet Pastorat end det, hvori Barnet er født.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. (til Biskoppen 27. Juni¬

over Sjællands Stift) ang. forskellige Spørgsmaal
vedrørende den daglige Klokkeringning Mørgen og
Aften.
I et med Deres Højærværdigheds behagelige Skrivelse

af 6. Februar d. A. hertil indkommet Andragende har
Sognepræst for N. N. Menigheder N. N. forespurgt om
1. Til hvilket Tidspunkt den daglige Ringning med
Kirkeklokkerne Morgen og Aften skal finde Sted;
2. Hvor længe der hver Gang skal ringes;

3. om ikke de 9 Bedeslag efter Ringningen skulle lyde
som 3 Gange 3 Slag med et lidet Ophold efter det 3. og

6. Slag;
4. samt om hvor længe Kimningen, naar der skal

kimes, hver Gang skal finde Sted;

hvorhos Andrageren har besværet sig over, at der i
hans Pastorat ved de store Begravelser, naar Kirkens Klokker

overlades vedkommende til Afbenyttelse, ringes for længe.
I Anledning heraf skulde Ministeriet tjenstligst melde

til behagelig Efterretning og videre Bekendtgørelse:
ad 1. Der bør ringes ved Solens Nedgang og Op¬
gang, jfr. Sjællands Biskops Betænkning in sine ved

Ministeriets Skrivelse af 8. Juni 1849.

ad 2 og 4. Ministeriet kan ikke indlade sig paa at
fastsætte et bestemt Tidsrum som Minimum, men er enigt
Fjortende Hæfte.
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27. Juni. med Andrageren i, at det er utilstedeligt, at Ringningen og

Kimningen ikke sker paa sømmelig Maade, hvorimod der
meget mere maa kunne fordres, at Ringningen og Kimnin¬

gen ogsaa i kvantativ Henseende faar en saadan Fylde, at

der kan blive Ro for Sindet til at oplade sig for Indtrykket
og give sig hen til Paavirkningen deraf paa en ubetinget
Maade og ikke blot momentant

ad 3. Ministeriet er enigt i, at Bedeslagene skulle lyde
paa den af Andrageren angivne Maade, hvilket, saa vidt

vides, ogsaa rundt om plejer at iagttages.
Medens Ministeriet endelig, hvad Ringning ved Be¬
gravelser angaar, skal indskrænke sig til at henvise til Lovens
Andrageren bekendte Regel i 2—22—40, hvorefter der ej

maa ringes længere end en Time i det højeste, hvilket siden

fremdeles er hævdet i Udtalelser fra Regeringen, skal man

med Hensyn til Ringningen Morgen og Aften samt i An¬
ledning af Højtider og ved Gudstjeneste tilføje, at denne

paahviler Kirkebyens Skolelærer, der, naar han lader den
besørge ved en anden, maa være ansvarlig for dennes Paa¬

lidelighed, og at Læreren, naar han med Hensyn til Klok¬
kernes Ringning gør sig skyldig i Forsømmelighed, kan

ikendes en Bøde fra 2 til 10 Kr. af Biskoppen, se Lov af
19. Februar 1861 § 24.

30. Juni.

Bekendtgørelse ang. Omordning af Staden Kjø¬

benhavns 6. og 22. Oppebørselsdistrikt (Nørrevold

Kvarter). (Kjøbenhavns Magistrat.)
Det bekendtgøres herved, at den af Kommunalbestyrelsen

under 12. September 1892 vedtagne Omordning bl. A. af

Stadens 6. og 22. Oppebørselsdistrikt (Nørrevold Kvarter)
træder i Kraft fra 1ste Juli d. A. at regne saaledes:
at Ørstedsparkens Rode udsondres fra 6. Oppebørselsdistrikt

og henlægges til 22. Oppebørselsdistrikt. Sidstnævnte
Distrikt, der hidtil kun har omfattet Peblingesøens Rode

Skr. ang. Indførsel af Rovdyr til Færøerne. 1033
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med 1 Rodemester, kommer saaledes fremtidig til at 30. Juni.
bestaa af Peblingesøens og Ørstedsparkens Roder med
2 Rodemestre,

at 6. Oppebørselsdistrikt herefter kun kommer til at bestaa
af Frederiksborggades og Kommunehospitalets Roder,

ligeledes med 2 Rodemestre.

Som Følge af denne Omordning er Antallet af Sta¬
dens

Rodemestre fra samme Dag at regne blevet forøget

med 1.

Juni.
Kirke= og Undervisningsmin. Skr. (til Skoledirek-30

tionen for Odense Herred) ang., hvørvidt et Sogus

Kirkesanger har nogen særlig Ret til at fungere ved
Begravelsen af udensogns Lig paa Sognets Kirkegaard.
5
I et af Fyens Biskop hertil indsendt, af en Erklæring
fra Deres Højærværdighed ledsaget, Andragende har Skole¬
lærer N. N. i N. N. forespurgt, hvorvidt Sognets Kirke¬
sanger har nogen særlig Ret til at fungere ved Begravelsen

af udensogns Lig paa Sognets Kirkegaard, eller om Beret¬
tigelsen hertil er lige for alle Lærere i Sognet.
I den Anledning skal Ministeriet tjenstligst melde, at

man maa holde for, at Sognets Kirkesanger ikke har nogen
udelukkende Berettigelse til at fungere ved den ommeldte

Lejlighed, men at det maa staa den, der foranstalter Begra¬

velsen, frit for efter Aftale med Sognepræsten at benytte
den af Stedets Lærere, som han foretrækker, og som han

maatte kunne formaa til at medvirke.

Bekendtgørelse angaaende Forbud mod Indførsel 1. Juli.
til Færøerne af Ræve og andre Rovdyr. (Justits= Nr. 176.
ministeriet.)
Al Indførsel til Færøerne af Ræve og andre Rovdyr

forbydes. Findes saadanne Dyr om Bord i Fartøjer, der

1893.
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ankomme til Færøerne, skulle de, medens Fartøjet ligger i

Havn eller andet Steds har Forbindelse med Land, holdes
forsvarlig lænkede om Bord. I Tilfælde af, at de komme

i Land, ville de strax være at dræbe.

3. Juli.

Bekendtgørelse om Forandring i den af Justits¬

Nr. 169. ministeriet

under 16. Angust 1892 stadfæstede Tarif

for Købstædernes almindelige Brandforsikring. (Ju¬
stitsministeriet.)
I Henhold til Lov af 14. Maj 1870 § 2 har Justits¬

ministeriet meddelt Samtykke til følgende af Repræsentant¬

skabet for Købstædernes almindelige Brandforsikring ved¬
tagne Forandring i den under 16. August f. A. stadfæstede
Tarif for Forsikringen:
I § 1 tilføjes under 3. Klasse: „Bogtrykkerier, naar

derved benyttes Kraftmaskiner, som drives ved Damp, Gas
eller Elektricitet“

Denne Bestemmelse træder i Kraft den 1. Oktober 1893.

4. Juli.

Kirke= og Undervisningsmin. Cirk. (til Biskop¬

perne) ang., hvad der skal iagttages i Tilfælde, hvor
Lig begraves i et andet Pastorat end det, hvor Døds¬
faldet har fundet Sted.
Ministeriet skulde herved tjenstligst anmode Deres Høj¬

ærværdighed om behagelig at ville paalægge Præsterne i det

Dem betroede Stift i Tilfælde, hvor Lig begraves i et andet
Pastorat end det, hvor Dødsfaldet har fundet Sted, at iagt¬
tage følgende:

1. Naar Liget af en afdød begraves i et andet Pastorat
end det, hvor Dødsfaldet har fundet Sted, vil den Sogne¬
præst, i hvis Pastorat Begravelsen er sket, straks derefter have
at sende Meddelelse om Begravelsens Sted — Kirkegaarden,

Sognet og Herredet (Købstaden) — og Tid — Begravelses¬

Cirl. ang. Begravelse i fremmed Pastorat. 1035
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4.
dagen (Aar og Datum) — samt den fungerende Præsts

Juli.

Navn, alt i Overensstemmelse med hvad derom er tilført

hans Kirkebog og med Anførsel af den afdødes sulde Navn

tilligemed Dødsdagen, til den Sognepræst, i hvis Pastorat
Dødsfaldet har fundet Sted, til Indførelse i hans Kirkebog.
Saafremt Dødsfaldet har fundet Sted i Staden Kjøbenhavn
eller paa dens Grund, vil denne Meddelelse dog være at

sende til Kjøbenhavns Begravelseskontor, der da vil have at
sende den videre til Dødsstedets Præst.

2. For de afdødes Vedkommende, hvis Lig begraves

paa kjøbenhavnske Kirkegaarde, vil Meddelelsen være at til¬
stille Dødsstedets Præst af Kjøbenhavns Begravelseskontor
efter dets Protokoller.

3. Ovenanførte Bestemmelser omfatte ikke de Tilfælde,

i hvilke Liget af en Person, der er afgaaet ved Døden i

Staden Kjøbenhavn eller paa dens Grund, begraves paa en
af de kjøbenhavnske Kirkegaarde, eller hvor Liget af en Per¬

son, der er afgaaet ved Døden i en Købstad, der har mere

end eet Sogn, begraves paa en til Købstaden hørende Kirke¬
gaard, — selv om en ved et andet Sogn end Dødsstedets

ansat Præst fungerer ved Begravelsen.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. (til N. N.)4.

ang., hvorvidt en tidligere Ejer af en Fjerdedel af

en Kirketiende, efterat Ejerne af de ovrige tre Fjerde¬
dele ved tinglæst Deklaration havde frasagt sig deres

Rettigheder til denne Tiende vilde kunne betragtes
som Ejer af den samlede Kirketiende.
at man anser det for utvivlsomt, at hele

Kirketienden, efterat hans Medejere have frasagt sig deres

Andele i samme, i Henhold til Analogien af Frdg. 13. No¬

vember 1829 § 4, sidste Punktum, maa komme ham tilgode,

hvoraf det da ogsaa vil være en Følge, at alle de en Kirke¬
442
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I03G Slr. ang. Firmategning for en uskrivetyndig.

1. Juli. tiendeejer ifølge Lovgivningen paahvilende Forpligtelser frem¬

tidigt ville kunne gøres gældende imod ham.

Justitsmin. Skr. (til Chefen for 4. Udskriv¬

5. Juli.

ningskreds) ang., at de aarlige Sessioner for de

under Skads Herreds og Fanø Birks Lægdsforstande¬
rier hørende Lægder, fra Sessionen for Aaret 1894
at regne, afholdes i Esbjerg i Stedet for som hid¬
til i Varde.

Justitsmin. Skr. (til Amtmanden over Hjør¬

6. Juli.

ring Amt) ang. Firmategning af en uskrivkyndig.
I det med Amtets Skrivelse af 14. f. M. hertil ind¬

sendte Andragende har Byfogden i N. N. Købstad ved at

meddele, at Enken N. N., som har løst Næringsbevis paa
Købmandshandel og ønsker at anmelde Firma, er ude af

Stand til at skrive sit Navn, og ved at ytre, at han an¬

tager, at Bestemmelsen i Firmalovens § 22 om, at de, som
ere berettigede til at tegne Firmaet, egenhændig skulle ind¬
skrive Firmategningen i Handelsregistret eller i et særligt

Tillæg til dette, maa blive uanvendelig paa hende, fore¬
spurgt, om hans Opfattelse er rigtig.

Foranlediget heraf skal man tjenstligst melde, at Justits¬
ministeriet tiltræder den nævnte Opfattelse.

7. Juli.

Generaldir. for Skattev. Skr. (til Amtman¬

den over Frederiksborg Amt) ang. Beregning af

Gebyr, naar Syns= og Skøusmænd til Besigti¬

gelse af Skib og Ladning udmeldes udenfor Retten
af Sørettens Formand.
I Anledning af, at Byfogden i Helsingør har udbedt

sig Resolution med Hensyn til Beregning af Gebyr for de
Udmeldelser af Syns= og Skønsmænd til Besigtigelse af

Skr. ang. Underholdsbidrag.
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i Henhold til Lov om Oprettelse af Søretter uden for Kjø¬

benhavn m. m. af 12. April f. A. § 1, 2. Stykke, kunne
oretages uden for Retten af Rettens Formand, samt om,
hvor vidt Rekvisitioner, ved hvilke saadanne Udmeldelser be¬

gæres, ville være at stemple, har Generaldirektoratet, efter

om Sagen at have brevvekslet med Justitsministeriet, svaret,
at man ikke skønner rettere end, at de omhandlede Udmel¬

delser maa siges at foregaa paa Rettens Vegne, saa at de

maa betragtes som foretagne af Retten selv, og at Gebyret
derfor maa beregnes ligesom hidtil efter Sportelreglementets

§§ 2, 13, 14, ifr 19 og 127 uden særligt Afhjemlings¬
gebyr, ligesom Rekvisitionerne „som Rekvisitioner til Rettens

Betjente“ i Henhold til Stempellovens § 71 maa stemples
til Takst 1 Kr.

Indenrigsmin. Skr. (til Amtmanden over Ran= 10.Juli.
ders Amt) ang., fra hvilket Tidspunkt et af en

Kommnne udredet Underholdsbidrag kan betragtes
som en Barnefaderen ydet Fattighjælp.
I det med Amtets Skrivelse af 22. April d. A. mod¬

tagne Andragende har N. N. Sogneraad, der under 19. De¬
cember f. A. i Henhold til Lov Nr. 73 af 12. April 1892

har udredet et Indsidder N. N. paahvilende Underholds¬

bidrag, og som den 10. Februar d. A. har ladet foretage
Udpantning for Bidraget, der viste sig uerholdeligt, begært
Resolution for, fra hvilket Tidspunkt den paagældende kan

anses for at have modtaget Fattighjælp.
I denne Anledning skulde man, efter stedfunden Brev¬

veksling med Justitsministeriet, til Efterretning og videre

fornøden Bekendtgørelse tjenligst melde, at Ministeriet maa
holde for at Bidraget ikke kan betragtes som Fattighjælp

fra noget tidligere Tidspunkt end det, paa hvilket det har
vist sig uerholdeligt (jfr. den nævnte Lovs § 4, 3. Stykke)

1038 Cirl. ang. Fattigforsørgelse af hjemsendte trængende.
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Indenrigsmin. Cirk. (til Kjøbenhavns Magi¬

10 Juli.

strat og samtlige Amtmænd) ang. Modtagelse til
foreløbig Forsørgelse i en Kommnne af trængende

danske Undersaatter, der hjemsendes fra Tyskland.
Efter dertil foreliggende Anledning skulde man tjenst¬

ligst melde, at Besvarelsen af de fra tysk Side i Henhold
til den dansk=tyske Overenskomst af 11. December 1873

(Indenrigsministeriets Bekendtgørelse Nr. 159 af 19. De¬
cember 1873) jfr. Tillægs=Overenskomst af 25. August 1881

(Indenrigsministeriets Bekendtgørelse Nr. 142 af 24. Sep¬
tember 1881) fremsatte Begæringer om trængendes Mod¬

tagelse til Forsørgelse her i Riget, for saa vidt vedkommende
trængendes Egenskab som dansk Undersaat er tilstrækkelig

godtgjort, ikke bør udskydes, indtil det endelig er afgjort, i
hvilken Kommune her i Riget den paagældende vil være at
forsørge, idet Afgørelsen af dette Spørgsmaal ofte nødven¬
diggør langvarige Undersøgelser, hvis Udfald er uden Ve¬

tydning for den tyske Myndighed, der har begært Hjemsen¬
delsen.

Som Følge heraf maatte man, saafremt de fra tysk

Side meddelte Oplysninger ikke gøre det utvivlsomt, hvilken
Kommune der er den paagældendes Forsørgelseskommune,

have Magistraten og DHrr. Amtmænd anmodede om, uden

at anstille yderligere Undersøgelse i saa Henseende, at fore¬

lægge Sagen for Indenrigsministeriet, for at den trængende

da kan blive henvist til foreløbig Forsørgelse i en Kommune
her i Riget.

13 Juli.

Bekendtgørelse om Udstedelse af midlertidige

Nr. 171.

Nationalitets=Certisikater for de i Udlandet for dansk

Regning købte Skibe. (Indenrigsministeriet).
Indm. Saml. pag. 647.
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Jnstitsmin. Skr. (til Amtmanden over Frede¬ 13 Juli.

risborg Amt) ang. Opbevaring af Domsakterne i

Justits= og offentlige Politisager.
I behagelig Skrivelse af 13. f. M. har Hr. Kammer¬

herren anholdt om en Tilkendegivelse fra Justitsministeriet,
om der maatte være noget til Hinder for, at Domsakterne
i Justits= og offentlige Politisager, der for Tiden for Fre¬

deriksborg Amts Vedkommende i Overensstemmelse med
Kancelliskrivelse af 23de August 1844*) opbevares paa Amtet,

fremtidig i Lighed med, hvad der finder Sted ved et enkelt
andet Amt, efter Forevisningen af Retsbetjentens Paateg¬

ning om Dommens Fuldbyrdelse samt, naar Sagens Om¬
kostninger, hvor saadanne ikke ere betalte af domfældte, ere

anviste, blive tilbagesendte vedkommende Retsbetjent til Op¬

bevaring hos denne tillige med mulige Forakter i Sagen.
Foranlediget heraf skal man tjenstligst melde, at der

ikke findes noget at erindre imod, at der fremtidig ved Am¬
tet følges den af Dem saaledes foreslaaede Fremgangsmaade.

Justitsmin. Skr. (til Indenrigsministeriet) ang.14

Juli.

et Andragende fra en Gaardejer og Sognefoged om
allerhøjeste Bevilling til i den ham tilhørende Kro
at drive Gæstgiveri (Krohold).
at Justitsministeriet maa anse Stillingen som

Sognefoged for uforenelig med Næringsdrift som Gæstgiver.

Bekendtgørelse om Vedtagelsen af et Tillæg til 17. Juli¬
§ 8 i Vedtægten for den almindelige Brandforsikring Nr. 173.
for Landbygninger. (Justitsministeriet.)

*) I Kanc. Skr. 23. August 1844 udtales,

at Doms¬

akterne i Justits= og offentlige Politisager, med Paa¬

tegning om Dommens Eksekution, bør indsendes til
Opbevaring i Amtets Arkiv.

1893.
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17 Juli.

C. ang. Jattiglovens § 23.

Henhold til Loven af 23. April 1870 § 2 har

Justitsministeriet meddelt Samtykke til følgende af Repræ¬

sentantskabet for den almindelige Brandforsikring for Land¬
bygninger vedtagne Tillæg til § 8 i den under 10. Juni
1871 udfærdigede Vedtægt for bemeldte Brandforsikring,

saaledes som denne er forandret ifølge Justitsministeriets
Bekendtgørelser

af

Til § 8 føjes:
Der antages dog ikke større Beløb, end Bestyrelsen i

det enkelte Tilfælde finder det forsvarligt at modtage.

17 Juli.

Indenrigsmin. Cirk. (til samtlige Amtmænd)

ang. aarlige Indberetninger om, i hvilke Tilfælde
Personer, der ere forsynede med ekstraordinære Hjem¬
stedsbeviser, i Henhold til Reglen i Fattiglovens §

23 ere antagne til Førsørgelse for en Kommunes
egen Regning.
Under Henvisning til, at Personer, som ifølge Artikel
19 i Fredstraktaten af 30. Oktober 1864 have bevaret deres

Indfødsret, nu i Henhold til Reglen i Fattiglovens § 23

vinde Farsørgelsesret her i Riget ved fem Aars Ophold i
samme Kommune, medens der efter de tidligere gældende

Regler hertil udfordredes et Ophold af 15 Aar i samme
Kommune, skulde man —efter dertil foreliggende Anledning

herved tjenstligst anmode DHr. Amtmænd om at drage
Omsorg for, at der første Gang for Aar 1892 og derefter
indtil videre aarlig fra hver til Amtet hørende Kommune

forelægges Amtet Indberetning om, i hvilke Tilfælde Personer,

der ere forsynede med ekstraordinære Hjemstedsbeviser, i
Henhold til Reglen i Fattiglovens fornævnte § 23 ere

antagne til Forsørgelse for en Kommunes egen Regning;
denne Indberetning maatte indeholde Oplysning om Længden
af det Ophold, ved hvilket Forførgelsesretten i Kommunen

Andg. ang. Plan f. Skolen f. Skibbygn. og Maskinv. 1041
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er erhvervet, saavel som om Størrelsen af den til saadanne 17 Juli.

Personers Forsørgelse medgaaede aarlige Udgift.
Paa Grundlag af de fra Kommunerne saaledes modtagne
Indberetninger maatte der af Amtet affattes og aarlig hertil
indsendes en samlet Oversigt, indeholdende Oplysning for
hver Kommunes Vedkommende om Antallet af de understøttede

(saaledes at en Familie opføres som een Person), Længden
af det Ophold, ved hvilket Forsørgelsesretten er erhvervet samt

Størrelsen af Kommunens samlede Udgift til deres Forsørgelse.

Anordning angaaende Fastsættelsen af de Pen=21 Juli¬
sioner, der tilkomme Præsteenker. (Ministeriet for Nr. 180.
Kirke= og Undervisningsvæsenet.)
Indm. Saml. pag. 648.

Anordning angaaende Plan for Skolen for Skib= 21 Juli¬

bygning og Maskinvæsen. (Marineministeriet).

Nr. 181.

Vi Christian den Niende osv. G. v.: Den i

Henhold til § 35 i Lov om Søværnets Ordning af 28.
Maj 1880 anordnede Plan for Skolen for Skibbygning og
Maskinvæsen af 17. Novembar 1882 ville Vi allernaadigst
have forandret, som følger:

A. Skolens Formaal og Ordning.
1. Skolens Formaal er at uddanne Haandværkere og

Maskinelever til Underofficerer i Orlogsværftets Haand¬
værkerkorps samt ved Søminekorpsets Depot og i Maskin¬

korpset.

2. Skolen bestaar af 2 Afdelinger, en Skibbygnings¬

afdeling og en Maskinafdeling. Hvor det er muligt, er
Uddannelsen for de to Afdelinger fælles.
3. Antallet af Elever i Skolen maa i Reglen ikke

overstige 24; dog kan dette Tal, dersom der findes et større
Antal ledige Numre i Underofficersklasserne ved Haand¬

1893.
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værker= eller Maskinkorpset, efter Ministeriets nærmere Be¬
stemmelse, forhøjes indtil 36.

Undervisningen ved Skolen er fri; Eleverne lønnes og
uniformeres.

De Elever, der have gennemgaaet Skolen, ere forplig¬

tede til at tjene ved Søværnet i 4 Aar efter deres Afgang
fra Skolen.

Naar Pladsen paa Skolen tillader det, kunne unge

Mennesker uden for Søværnets Tjeneste med Marinemini¬
steriets Tilladelse nyde fri Undervisning ved Skolen. De

ere i saa Tilfælde forpligtede til paa egen Bekostning at
bære den for Eleverne reglementerede Uniform og i det hele

taget underkaste sig Skolens Disciplin og øvrige for Skolen
gældende Bestemmelser.
4. Hver af Skolens Afdelinger har 2 Klasser, en
yngste og en ældste. Undervisningen i hver Klasse meddeles

i et toaarigt Kursus, der begynder den 1. September hvert
andet Aar. Optagelse i yngste Klasse sker efter bestaaet
„Adgangsprøve“ Efterat Eleverne have gennemgaaet yngste
og ældste Klasse, underkastes de henholdsvis „Overgangs¬

prøven“ og „Afgangsprøven“ Efter endt Afgangsprøve
afgaa Eleverne fra Skolen.

5. Den teoretiske Uddannelse foregaar paa Skolen og
varer hvert Aar fra 1. September til Udgangen af April
Maaned.

Den praktiske Uddannelse foregaar

for Eleverne af Skibbygningsafdelingen dels
ved Orlogsværftets Værksteder, dels ved Afslag¬
ningsloftet og Konstruktionskontoret,

for Eleverne i Maskinafdelingen dels ved
Orlogsværftets Værksteder, dels om Bord paa et
mindre Krigsskib, udrustet i dette Øjemed,
og varer hvert Aar fra 1. Maj til Udgangen af August
Maaned.

Arbejdet i Værkstederne foretages efter nærmere
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Overenskomst mellem vedkommende Afdelingschef og Skolens 21 Juli.
Chef.

Eleverne ere underkastede Værftets Bestemmelser for

Skik og Orden.
6. Adgang til og Oprykning i Skolens Klasser saavel

som Afgang fra Skolen bestemmes af Chefen for Orlogs¬
værftet efter Indstilling af Skolens Chef og overensstem¬
mende med Udfaldet af de afholdte Prøver i Forbindelse
med de Vidnesbyrd, der meddeles Eleverne for deres For¬

hold under den praktiske Uddannelse.

7. Naar en Elev paa Grund af længere Tids Sygdom
eller anden ham utilregnelig Aarsag ikke til det fastsatte

Tidspunkt har kunnet underkaste sig henholdsvis Overgangs¬
eller Afgangsprøven, kan det, naar hans Forhold for øvrigt
opfordrer dertil, tillades, at han underkastes en særlig Prøve,
eller at han forbliver ved Skolen, for at kunne indstille

sig til den næste Prøve.

Skulde nogen Elev ved Undervisningen ved Skolen

eller ved den praktiske Uddannelse vise særdeles ringe Evner
eller Mangel paa god Opførsel, Flid eller Lyst, bliver han
at indstille til Afgang fra Skolen.
8. Prøverne i Land ere dels skriftlige, dels mundtlige,

de sidste offentlige. I hvert Fag bedømmes Eksaminanderne
af en Kommission, bestaaende af tre Dommere af hvilke

den ene er den ved Skolen i Faget ansatte Lærer, der fun¬

gerer som Eksaminator. Af de to andre skal den ene, valgt
af Chefen, være en Mand uden for Skolen. Ved Over¬

gangs= og Afgangsprøven i Maskinlære er Formanden i
Maskinisteksamens=Kommissionen Medlem af Eksamenskom¬
missionen.

For hver mundtlig Prøve opsætter Kommissionen skrift¬

ligt Spørgsmaalene, hvis Antal skal være 2 flere end Eks¬
aminandernes Antal. Hver Eksaminand trækker sit Spørgs¬
maal.
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For hver skrrftlig Prøve opsætter Læreren i Forening

med Meddommerne en Opgave, der er fælles for alle Eks¬

aminanderne. Opgaven kan bestaa af flere over Faget
spredte Udarbejdelser eller Spørgsmaal.

For hver Besvarelse giver Kommissionen en af de i §
12 nævnte Karakterer. Dersom Kommissionens Medlemmer

ikke blive enige om Karakteren for en Besvarelse, faar denne
den Karakter, hvis Talværdi er nærmest ved Middeltallet af

Talværdierne af de forskellige Dommeres Karakterer. Bliver
dette Middeltal —2, gives Karakteren „mdl.

9. Ved Udløbet af det første Aars teoretiske Undervis¬

ning i hvert Kursus afholdes en Overhøring i alle de læste
Fag og en Præsentation i Legemsøvelser; de i Aarets Løb

udførte skriftlige Arbejder i Tegning og Skrivning frem¬
lægges. Bedømmelsen finder i Reglen Sted ved Skolens

eget Personale, som dertil udnævnes af Skolens Chef.
I Regning, Matematik og Naturlære samt for Maskin¬

afdelingen endvidere i Maskinlære gives skriftlige Opgaver,

i de øvrige læste Fag mundtlige Spørgsmaal. I hvert
Fag gives 1 Karakter.
10. Hver Februar Maaned afgive Lærerne en almin¬

delig Bedømmelse over Elevernes Begavelse og Udvikling,
ledsaget af 2 Karakterer, nemlig en for Dygtighed og en
for Opførsel. Udfaldet af Bedømmelsen meddeles Eleverne.

II. Hvert Aar ved Afslutningen af den praktiske Ud¬
dannelse i Land afgiver Skolens Chef i Forening med ved¬

kommende Kontorchef eller Mester 2 Karakterer, en for
Dygtighed og en for Opførsel. Paa Øvelsesskibet bedømmes
Eleverne efter de herfor af Ministeriet givne Bestemmelser.
Endvidere giver Skolens Chef ved Skoleaarets Slut¬

ning hver Elev en Karakter for hans Forhold i Alminde¬
lighed.

12. Ved alle Skolens Prøver, Overhøringer og Be¬
dømmelser benyttes følgende Karakterer, der have de ved¬
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føjede Talværdier: ug. — 7, ug— — 6, mg. — 5, mg.— 21 Juli.
— 4, g. — 3, g.— — 2, tg. — 1, tg — — 0, mdl. —

—1, mdl.— — —3, slet — 5.
13. For at bestaa kræves:

a. I hvert Fag, hvori der kun gives 1 Karakter, mindst
Værdien 1 for denne.
b.

I hvert Fag, hvori der gives flere Karakterer, mindst
Middelkarakteren 2.

I alle Fagene tilsammen mindst Middelkarakteren 3.

C.

Dog bortfalde de under a og b opstillede Fordringer,
naar der i hvert af Hovedfagene er opnaaet mindst Middel¬

karakteren 3 og i alle Fagene tilsammen mindst Middel¬
karakteren 4

Hovedfagene ere:

ved Adgangsprøven Regning og Matematik;

ved Overhøringen i yngste Klasse og ved Overgangs¬
prøven Matematik, samt endvidere for Maskinafde¬
lingen Maskinlære, og for Skibbygningsafdelingen

Skibbygningsfagene (Skibbygning og Skibstegning
tilsammen);

ved Overhøringen i ældste Klasse og ved Afgangsprøven

Teknisk Mekanik, samt endvidere for Maskinafdelingen

Maskinlære og for Skibbygningsafdelingen Skibbyg¬
ningsfagene.
For at bestaa med „Udmærkelse“ fordres mindst
Middelkarakten 6.

14. Ved Skoleaarets Slutning bestemmes Rækkefølgen
mellem Eleverne ved den opnaaede Middelkarakter (§ 26)
Er denne ens for flere, bestemmes den indbyrdes Rækkefølge

blandt disse ved Middelkarakteren i Hovedfagene (§ 13)
Er denne ogsaa ens, bestemmes Rækkefølgen ved Lodtrækning.
15. Den Elev, eller hvis der er 10 Elever eller der¬
over i Klassen, de to i hver Klasse, der ved Skoleaarets

Udløb i Henhold til § 26 have opnaaet de højeste Middel¬
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karakterer, dog mindst 4,47, tildeles der det herfor fastsatte
Udmærkelsestegn.

De Elever, som ved Skolens Prøver i Land eller ved

Bedømmelsen ved Togtets Slutning i Øvelsesskibet bestaa
med Udmærkelse, tildeles der en Præmie efter de herfor gæl¬
dende Bestemmelser.
B.Adgang

og Optagelse.

16. Hvert andet Aar (de ulige Aar) i Slutningen af
August Maaned finder Antagelse Sted til hver af Skolens

Afdelinger, hvorom fornøden Bekendtgørelse vil være at ud¬

stede 2 Maaneder forinden af Skolens Chef. For at kunne
optages paa Skolen maa Aspiranterne have bestaaet den

almindelige Forberedelseseksamen eller 4. Klasses Hovedeks¬

amen samt endvidere Skolens Adgangsprøve, hvis de ønske

at optages i yngste Klasse, og Skolens Overgangsprøve,
hvis de ønske at optages i ældste; de maa desuden have en

sund, kraftig og fejlfri Legemsbeskaffenhed, samt efter det
fyldte 14. Aar have arbejdet, for saa vidt de ere Aspiranter

til Skibbygningsafdelingen, ved et af Orlogsværftets Værk¬
steder i mindst 4 Aar, og, for saa vidt de ere Aspiranter

til Maskinafdelingen, i mindst 2 Aar i Orlogsværftets Ma¬
skinværksted eller Sømineværksted, eller i mindst 3 Aar i et

privat Maskinværksted, deraf mindst 1 Aar ved Dampmaski¬

ners Forfærdigelse. For at kunne optages i ældste Klasses

Maskinafdeling maa de endvidere have faret til Søs mindst

1 Aar som Maskinist. Ingen, der fylder henholdsvis 21
eller 23 Aar inden den paafølgende 1. September, kan
indstille sig til Adgangsprøven eller Overgangsprøven.

Senest den 1. August indsende de, som ønske at frem¬
stille sig til Adgangsprøven, en egenhændig skreven Anmel¬

delse til Skolens Chef og vedlægge:

a. Eksamensvidnesbyrd for den almindelige Forberedelses

eksamen (eller fjerde Klasses Hovedeksamen);
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b.
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Vidnesbyrd for Dygtighed og Opførsel fra Skolen og 21 Juli.
fra de Værksteder, hvori de have arbejdet;

C.

Attest for Færdighed i Brystsvømning,
Rygsvømning

og Vandtrædning uden Sele samt for i Længdesvømning
at kunne svømme 200 Alen;
d. Fødsels= og Vaccinations=Attester;

c. Lægeattest;

f. Attesteret Kopi af Indtegningsbevis, hvis vedkommende
har naaet 17 Aars Lægdsrullealder.
17. De anmeldte fremstilles for en Kommission, be¬

staaende af Skolens Chef og Inspektør samt en tilforordnet

Læge, der undersøger, om nogen af dem lider af Tunghørig¬
hed, Nærsynethed eller anden Legemsfejl, der maatte gøre
ham uskikket til Antagelse til Skolen.

Foruden de Vedtegninger angaaende Legemsfortrin eller
Legemsmangler, som Kommissionen maatte finde Anledning

til at gøre, gives der, for saa vidt der ikke foreligger Kas¬
sationsgrund, en Karakter for Legemsbeskaffenhed, med sær¬

ligt Hensyn til, hvor vidt vedkommende findes skikket til
Tjenesten til Søs.

18. Ved Adgangsprøven underkastes de anmeldte Prø¬
ver i:

Dansk, Regning og Matematik, hvortil Fordringerne
ere de samme som til den almindelige Forberedelseseks¬
amen.

Frihaandstegning, bestaaende i Tegning efter plane
Forbilleder og fritstaaende Genstande af simpel Form,
samt

Geometrisk Tegning, hvori fordres Færdighed i Ud¬
førelse af de sædvanlige geometriske Konstruktioner samt

Kendskab til Begyndelsesgrundene i Projektionstegning.
19. Ved Adgangsprøven gives følgende Karakterer:

Dansk. 1 Karakter for en skriftlig Udarbejdelse.

Regning. 2 Karakterer for to skriftlige Opgaver.

1893.

21 Juli.

1048 Andg. ang. Plan f. Skolen f. Skibbygn= og Maskinv.

Matematik 2 Karakterer for to skriftlige Opgaver, en
i Aritmetik og en i Geometri.

Frihaandstegning. 1 Karakter.
Geometrisk Tegning. 1 Karakter.

Endvidere gives en Karakter for „Skikket til Antagelse“
Denne bestemmes af Skolens Chef, Inspektøren og en af

Skolens militære Lærere. Bedømmelsen sker dels efter de

foreliggende Værkstedsbeviser og øvrige Attester, dels efter
det Hovedindtryk, der haves af Aspirantens hele Personlighed,

saavel med Hensyn til Legemsbeskaffenheden, ved hvilken den
i § 17 nævnte Karakter tages i Betragtning, som med

Hensyn til hans aandelige Modenhed ved Prøven. Værdien

af denne Karakter multipliceres med 2 og tillægges Summen
af de øvrige Karakterer.
20. Efter Afholdelsen af Adgangsprøven gør Skolens
Chef Indstilling om Optagelse paa Skolen til Chefen for

Orlogsværftet, der bestemmer, hvor mange der skal an¬
tages som Elever i hver af Skolens Afdelinger.
C. Undervisningen og Prøverne i Land.

21. Den teoretiske Undervisning begynder, som anført
i § 5, hvert Aar den 1. September og vedvarer til Udgangen

af April Maaned det paaafølgende Aar paa de Dage, der

ere reglementerede Arbejdsdage paa Værftet. Undervisnings¬
tiden er i Maanederne September, Oktober, Marts og April

fra Kl. 8 Formd. til 4 Eftmd. og i Maanederne November,
December, Januar og Februar fra Kl. 9 Formd. til Kl. 3

Eftmd. Med Chefen for Orlogsværftets Tilladelse kan der

afholdes Undervisning i særlige Fag uden for den egentlige

Undervisningstid.
Undervisningen i yngste Klasse.
22. Undervisningen omfatter:

Fælles for begge Afdelinger.

Regning. Øvelser i praktisk Regning.
Matematik. Algebra. Plangeometri. Rumgeometri. Plan

1893.
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21
Trigonometri. Begyndelsesgrundene af analytisk Geometri.

Tilnærmet Beregning af Flade= og Rumindhold.

Naturlære. Faste, flydende og luftformige Legemers Lige¬
vægt og Bevægelse. Simple Maskiner. Inertimomenter
Pendulet. Vandhjul. Pumper. De molekulære Kræfter

og deres Virkninger. Begyndelsesgrnndene i den uorga¬
niske Kemi (Metalloider). Varmelære.

Dansk. Eleverne øves i at læse, tale og skrive Moders¬
maalet rigtigt, samt tildeles Kundskab i den danske Littera¬
turs Historie.

Engelsk. Oplæsning og Oversættelse saavel fra Engelsk til
Dansk som fra Dansk til Engelsk. Stileøvelser og Tale¬
øvelser.

Skrivning. Skøuskrift efter latinsk Skrift samt Rundskrift.

Frihaandstegning. Tegning efter fritstaaende Genstande
(Træmodeller, Gibs, Brugsgenstande m. m.) samt Skit¬
sering af Maskindele.

Geometrisk Tegning. Projektions= og Skyggetegning.
Legemsøvelser. Gymnastik. Vaabenøvelser. Svømning.
Eksercits.

Sang. Elevernes Stemmemidler udvikles, og flerstemmige
Korsange indøves.

Særligt for Maskinafdelingen.
Maskinlære. Dampmaskinen i Almindelighed. Beskrivelse

af Hovedmaskineriet. Maskineriets Behandling. Materia¬
liers Styrke. Skibet og dets Hjælpemaskineri m. m.
Maskintegning. Konstruktion af Skruesnit, Bolte, Møt¬

rikker, Tandhjul m. m. Opmaaling og Tegning af simple
Maskindele.

Særligt for Skibbygningsafdelingen.
Skibbygning. Jernskibbygningen i dens Enkeltheder.
Hovedtrækkene i Træskibbygningen.

Skibstegning. Øvelser i Udførelsen af det paa en Skibs¬

tegnestue almindeligt forekommende Tegnearbejde.

Juli.
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I Regning, Matematik, Naturlære, Dansk, Engelsk,
Maskinlære og Maskintegning skulle de til den almindelige
Maskinisteksamen ved Lov af 30. Marts 1892 stillede Krav
være fyldstgjorte.

Overgangsprøven.

23. Ved Udløbet af det andet Undervisnirkhsaar af¬
holdes Overgangsprøven i April Maaned. Den omfatter
alt, hvad der er lært i yngste Klasse.

Der gives følgende Antal Karakterer:

Regning. 2 Karakterer for 2 skriftlige Opgaver.
Matematik. 5 Karakterer, nemlig en for mundtlige Spørgs¬
maal og fire for skriftlige Opgaver.

Naturlære. 4 Karakterer, nemlig to for mundtlige

Spørgsmaal og to for skriftlige Opgaver.
Dansk. 2 Karakterer, nemlig en for mundtlige Spørgs¬

maal og en for en skriftlig Udarbejdelse.
Engelsk. 2 Karakterer, nemlig en for mundtlige Spørgs¬
maal og en for en skriftlig Udarbejdelse.
Skrivning. 1 Karakter for de i Løbet af Kursuset udførte
Skriveøvelser og andre skriftlige Arbejder.
Frihaandstegning. 1 Karakter for de i Løbet af Kur¬

suset udførte Tegninger.

Geometrisk Tegning. 1 Karakter for de i Løbet af
Kursuset udførte Tegninger.

Legemsøvelser. 1 Karakter.

Maskinlære. 5 Karakterer, nemlig to for mundtlige
Spørgsmaal og tre for skriftlige Opgaver

Maskintegning. 2 Karakterer, nemlig en for de i Løbet
af Kursuset udførte Tegninger og en for en Opgave i
Aftegning af en Maskindel.

Skibbygning. 2 Karakterer, nemlig en for mundtlige
Spørgsmaal og en for skriftlige Opgaver.

Skibstegning. 2 Karakterer for de i Løbet af Kursuset
udførte Tegninger.

1893.

Andg. ang. Plan f. Stolen f. Skibbygn. og Maskinv. 1051

Undervisningen i ældste Klasse.

21 Juli.

24. Foruden Genlæsning, af det i yngste Klasse i
Matematik, Kemi og Varmelære samt Maskinlære

og Maskinbygning lærte omfatter Undervisningen:

Fælles for begge Afdelinger.
Matematik. Analytisk Geometri, Keglesnitslinierne med¬

tagne. Begyndelsesgrundene i Differential= og Integral¬
regning.

Beskrivende Geometri. Konstruktioner med Hensyn til

den rette Linie og Planet samt krumme Liniers og Fla¬
ders Fremstilling.

Naturlære. Kemi (Metaller) med særligt Hensyn til den
tekniske Betydning. Magnetisme. Elektricitetslære (Lys¬
maskiner). Læren om Lyden og Lyset.

Teknisk Mekanik. Grafisk Statik. Maskiners Teori.
Hydraulik. Styrkeberegning.

Teknologi Jern og de vigtigste andre Metaller. Træ.
Materialprøver. Værktøjsmaskiner.
Dansk. Mytologi. Den danske Litteraturs Historie. Stile¬
øvelser.

Engelsk. Oplæsning og Oversættelse af engelske Bøger
baade af teknisk og mere almindeligt Indhold. Oversæt¬

telse fra Dansk til Engelsk saavel mundtlig som skriftlig.
Taleøvelser.

Skrivning. Skønskrivning efter latinst Skrift.

Legemsøvelser. Gymnastik. Vaabenøvelser. Svømning.
Eksercits.

Sang. Indøvelse af Korsange.

Særligt for Maskinafdelingen.

Maskinlære. Detailleret Kendskab til Hoved= og Hjælpe¬

maskineriet m. m. i Orlogs= og Handelsskibe. Skibs¬
dampmaskinens Teori. Maskineriets Konstruktion, For¬
færdigelse og Opstilling.
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Maskintegning. Opmaaling og Aftegning samt Skit¬
sering af sammensatte Maskindele.

Skibbygning. Kendskab til Jeruskibes enkelte Dele samt
til Skibes Flydeevne, Stabilitet m. m.

Særligt for Skibbygningsafdelingen.

Skibbygning. Teoretisk Skibbygning, omfattende Flyde¬
evne, Tonnage, Stabilitet, Vægtberegning, Skibsmodstand,
Fremdrivning, m. m.

Skibstegning. Selvstændig Udførelse af mindre Kon¬
struktioner.

Maskinlære Kendskab til de vigtigste Dele af Maskineriet

og disses Virksomhed samt Maskineriets Anbringelse i
Skibet.

I Matematik, Naturlære, Engelsk, Maskinlære og Ma¬
skintegning skulle for Maskinafdelingen de til den udvidede

Maskinisteksamen ved kongelig Anordning af 21. September
1892 stillede Krav være fyldestgjorte.
Afgangsprøven.

25. Ved =Udløbet af det andet Undervisningsaar af¬

holdes Afgangsprøven i April Maaned, den omfatter alt,
hvad der er lært i ældste Klasse.

Der gives følgende Antal Karakterer:
Matematik. 3 Karakterer, nemlig en for mundtlige

Spørgsmaal og to for skriftlige Opgaver.

Beskrivende Geometri. 2 Karakterer, nemlig en for

mundtlige Spørgsmaal og en for skriftlige Opgaver.
Naturlære. 2 Karakterer, nemlig en for mundtlige Spørgs¬

maal og en for skriftlige Opgaver.
Teknisk Mekanik. 3 Karakterer, nemlig en for mundt¬

lige Spørgsmaal og to for skriftlige Opgaver.

Engelsk. 2 Karakterer, nemlig en for mundtlige Spørgs¬
maal og en for skriftlig Udarbejdelse.

Teknologi. 1 Karakter for mundtlige Spørgsmaal.
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Jansk. 2 Karakterer, nemlig en for mundtlige Spørgs= 21 Juli.
maal og en for skriftlig Udarbejdelse.

skrivning. 1 Karakter for de i Løbet af Kursuset ud¬
førte Skriveøvelser og andre skriftlige Arbejder.
egemsøvelser. 1 Karakter.

Naskinlære (for Maskinafdelingen). 5 Karakterer, nemlig

to for mundtlige Spørgsmaal og tre for skriftlige Op¬
gaver.

Raskintegning (for Maskinafdelingen). 2 Karakterer,
nemlig en for de i Løbet af Kursuset udførte Tegninger

og en for en Opgave i Aftegning eller Skitsering af
Maskingenstande.

Skibbygning (for Maskinafdelingen). 1 Karakter for
mundtlige Spørgsmaal.

Skibbygning (for Skibbygningsafdelingen). 5 Karakterer,

nemlig to for mundtlige Spørgsmaal og tre for skriftlige
Opgaver.

5kibstegning (for Skibbygningsafdelingen). 2 Karakterer,
nemlig en for de i Løbet af Kursuset udførte Tegninger

og en for en Opgave i Aftegning eller Skitsering af en

mindre til Faget hørende Genstand.

Raskinlære (for Skibbygningsafdelingen). 1 Karakter for
mundtlige Spørgsmaal.
26. Rækkefølgen i Klasserne bestemmes saaledes:

Efter Adgangsprøven ved Middelværdien af de i § 19
ævnte Karakterer.

Efter Overhøringen og Overgangsprøven ved Middel¬
ærdien af følgende Karakterer:
de henholdsvis i §§ 9 og 23 nævnte,

de for den praktiske Uddannelse i Skoleaaret (§ 11) givne
Karakterer samt

Karakteren for Forhold i Almindelighed, multipliceret med 3.

Efter Afgangsprøven ved Middelværdien af følgende
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de i § 26 nævnte,

de for den praktiske Uddannelse i det foregaaende Skoleaar
(§ 11) givne Karakterer samt

Karakteren for Forhold i Almindelighed, multipliceret
med 3.

De Elever, som ikke bestaa ved Overhøringen og Prø¬

verne, afgaa fra Skolen.
27. Skolens Chef meddeler de Elever, der have be¬

staaet Afgangsprøven, et skriftligt Eksamensbevis, der, for¬
uden den ved Prøven opnaaede Middelkarakter, tillige skal

indeholde en Erklæring om Elevernes hele Forhold under
Skoletiden.

Til de Elever af Maskinafdelingen, som have nydt Un¬

dervisning paa Skolen, kan der udstedes Eksamensbevis for

saavel den almindelige som den udvidede Maskinisteksamen
efter Lov af 30. Marts 1892, naar vedkommende ved hen¬

holdsvis Overgangsprøven og Afgangsprøven har bestaaet i
de Fag, som kræves til ovennævnte Eksaminer i Overens¬

stemmelse med de for disse gældende Bestemmelser.
Dette Eksamensbevis udstedes af Formanden for Ma¬
skinisteksamens=Kommissionen, efter at denne af Chefen for

Skolen har modtaget Meddelelse om, hvilke Middelkarakterer

vedkommende har opnaaet i de paagældende Fag.

D. Uddannelsen om Bord.

28. Eleverne af Maskinafdelingen uddannes aarligt

omtrent 13 Uger om Bord i det hertil udrustede Øvelses¬
skib i Overensstemmelse med en af Ministeriet fastsat særlig
Plan.

E. Den tjenstlige Ordning paa Skolen.

29. Kommando og Bestyrelse. Skolen er under¬
lagt Chefen for Orlogsværftet; dens særlige Bestyrelse er
overdraget en af Orlogsværftets Teknikere eller en Ofsicer
af Søoffieerskorpset som Chef.

Ved Skolen er ansat en Inspektør, en tjenstgørende
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Maskinmester samt, naar det gøres nødvendigt, det fornødne 21 Juli.
Antal Underofficerer af Maskinkorpset.

Inspektøren og Lærerne antages og afskediges af Chefen
for Orlogsværftet efter Indstilling af Skolens Chef og
overensstemmende med de af Ministeriet givne nærmere Be¬

stemmelser. Ingen Officer, Officiant eller Assistent kan

ansættes ved Skolen uden efter forudgaaet Indstilling til
Ministeriet.

30. Chefen. Chefen vaager over og bærer Ansvaret
for, at Skoleplanen gennemføres paa rette Maade, og har
at fremkomme med Forslag til de Forandringer i denne

Plan, som Tidens Krav maatte nødvendiggøre.
Han ordner alt, hvad der angaar Skolens indre Virk¬

somhed, Disciplin, Orden og Økonomi i Overensstemmelse
med de gældende Bestemmielser. Ved Skoleaarets Begyndelse
indsender han til Chefen for Orlogsværftet en Beretning
om Skolens Virksomhed i det forløbne Skoleaar.

Han gør Indstilling om Ansættelse og Afgang af In¬

spektøren, den tjenstgørende Maskinmester og Lærerne.

Han er ansvarlig for Anvendelsen af de Skolen anviste

Midler og indsender Forslag til Skolens Budget for det
kommende Finansaar inden hvert Aars 1. Juli.
Han fører Forsædet ved Lærermøderne, hvor der for¬
handles om:

1) Undervisningens Udvikling;

2) hver enkelt Elevs Standpunkt, Opførsel og Flid;

3) Forslag, der maatte være indkomne fra Lærerne eller
andre ved Skolen ansatte.

En Protokol over Forhandlingerne føres efter Chefens

Bestemmelse af den tjenstgørende Maskinmester.

Chefen kan meddele Eleverne kortere Orlov til Ind¬
landet.

Til Opretholdelsen af Disciplin, Flid og Orden kunne

Fjortende Hæfte.
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Eleverne ikendes Straf efter Indstilling af Skolens Chef til

Chefen for Orlogsværftet.
31. Inspektøren og den tjenstgørende Ma¬

skinmester. Disse staa umiddelbart under Chefen og skulle
holde sig de for Skolen givne Bestemmelser efterrettelige.
Inspektøren fører Regnskab over Skoleinventariet, Mo¬

deller, Bøger og øvrige Skolesager; han tilser Orden med

og Vedligeholdelse af samme, og fører de forskellige Lister
og Protokoller samt besørger efter Chefens nærmere Anvis¬
ning de øvrige skriftlige Forretninger, som vedrøre Skolen.

32. Lærerne. Lærerne ved Skolen, som dels ere
Officerer, Embeds= eller Bestillingsmænd og Underofficerer,

dels privat antagne Lærere, ansættes overensstemmende med
§ 29 efter Indstilling af Skolens Chef.
De staa umiddelbart under Chefen i alt, hvad der an¬

gaar Undervisningen og Tjenesten ved denne, og skulle holde
sig de givne Instruktioner og Befalinger efterrettelige.

De ere forpligtede til, uden for de almindelige Under¬
visningstimer, at være til Stede ved Lærermøderne, som
Dommere ved Prøverne og til al anden Tjeneste, som

Skoleordningen maatte kræve.

Lærerhonoraret udbetales ved Orlogsværftets Lønnings¬
kontor med 1= forud hver Maaned.

Er en Lærer i længere Tid paa Grund af Sygdom
hindret i at undervise, kan han i indtil 3 Maaneder beholde

sin Lønning, selv om der midlertidigt i hans Sted maa
antages en Lærer, som da lønnes ekstraordinært Denne
Foranstaltning træffes dog ikke, hvis de ubesatte Undervis¬
ningstimer kunne fordeles saaledes til de andre Undervis¬

ningsfag, at de tabte Timer atter kunne indvindes.
De samme Bestemmelser gælde for Udkommando, und¬

tagen naar det paa Forhaand vides, at den omtalte Frist

vil strække sig ud over de 3 Maaneder, i hvilket Tilfælde
en anden Lærer altid maa antages.
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Lærerne begynde Undervisningen 10 Minutter efter det 21 Juli.
paa Timesedlen opførte Klokkeslæt og slutte den saa nær som

muligt ved det dertil opførte Klokkeslæt.
Øusker en Lærer Fritagelse for Undervisningen, begæres
den saa betimeligt hos Chefen, at de derved foranledigede

Foranstaltninger til Elevernes Beskæftigelse kunne træffes.
Bliver en Lærer ved Sygdom eller af anden uforudset Aarsag
forhindret fra at møde ved Undervisningen, indmeldes det

saa betimeligt som muligt til Skolen.
Lærerne paase, at Eleverne følge Undervisningen med
fuldstændig Ro og Opmærksomhed, ligesom de vaage over,

at de til Undervisningen benyttede Tegninger, Modeller og
andre af Skolens Sager behandles paa forsvarlig Maade.
Efter hver Undervisningstime indfører Læreren i en

dertil indrettet Protokol, hvad der i Timen har været Un¬
dervisningens Hovedemne.

Lærerne drage Omsorg for, at Undervisningen fuldføres
i det for deres Fag fastsatte Antal Timer.

Om Pligtforsømmelser, Brud paa god Orden eller

andre Forseelser fra Elevernes Side indgives Melding til
Inspektøren eller efter Omstændighederne direkte til Chefen.

33. Eleverne. Eleverne ere underkastede de gæl¬
dende Bestemmelser, Anordninger og Reglementer og skulle

nøje holde sig de af Skolen givne Instrukser efterrettelige.
Ikke blot Chefen, Inspektøren og den tjenstgørende

Maskinmester ere deres foresatte, men ogsaa Lærerne, hvad
enten disse ere militære eller civile, og Eleverne skylde dem

Ærbødighed ikke alene paa Skolen men ogsaa uden for
denne.

Saavel for alle Forseelser imod den for Skolen

gældende Tjenesteorden som for Mangel paa Flid ere Ele¬

verne underkastede Straf. For grove eller gentagne For¬
seelser kunne de indstilles til Afsked.
Ingen Elev har Ret til at begære Afsked fra Skolen.
Det er Eleverne forbudt at bære civile Klæder.
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34. Denne Anordning træder i Kraft den 1. August

21 Juli.

1893.

Midlertidige Bestemmelser.

Ved Antagelse til Skolen i August Maaned 1893 vil
der for Afpiranter til Maskinafdelingen kun blive fordret 2
Aars Uddannelse paa privat Maskinværksted; ligeledes bort¬
falder Bestemmelsen om et Aars Arbejde ved Dampmaskiners

Forfærdigelse.

Til de Elever af Maskinafdelingen, som have nydt Un¬

dervisning paa Skolen i Henhold til Anordningen af 17.
November 1882, kan der udstedes Bevis for saavel den

almindelige som den udvidede Maskinisteksamen, efter Lov af
10. April 1874, naar vedkommende har bestaaet Afgangs¬
prøven i de Fag, som kræves til ovennævnte Eksaminer i
Overensstemmelse med de for disse udstedte Bestemmelser

(jfr. Ministeriets foreløbige Bestemmelser angaaende Afhol¬
delsen af Eksamen for Maskinister af 3. August 1874).
Beviset udstedes som anført i § 27.

21 Juli.

Indenrigsmin. Skr. (til Overpræsidenten i

Kjøbenhavn) om Oprettelse af en Fuldmægtigplads
i Stadens Skatteinspektorat, medens en Assistentpost
af 1. Klasse sammesteds nedsættes ved Tjenst¬

ledighed til 2. Klasse.

22 Juli.

Nr. 179.

Kundgørelse angaaende Stadfæstelse paa et

Tillæg til Statutterne for Kreditforeningen af

Grundejere i Kjøbeuhavn og Omegn. (Indenrigs¬
ministeriet.)
Tillæg
til den under 25. Maj 1888 stadfæstede Statutbestemmelse

1893.
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for Kreditforeningen af Grundejere i Kjøbenhavn og

22 Juli.

Omegn.

„I. Series II. Afdeling sluttes og en ny III. Afdeling
aabnes, hvis Forhold til I. og II. Afdeling ordnes paa

samme Maade som Forholdet mellem disse hidtil.

Direktionen bemyndiges til nærmere at fastsætte Tids¬
punktet for denne Bestemmelses Ikrafttræden“

Foranstaaende Tillæg stadfæstes herved i Henhold til Lov
af 17. Marts 1882.

Justitsmin. Cirk. (til samtlige Udskrivningschefer, 22 Juli.
Lægsforstandere og Mønstringsbestyrere) ang. For¬
anstaltninger med Hensyn til Krigsmagtens hurtige
Mobilisering.
I. Da der er opstaaet Spørgsmaal om Omfanget og
Betydningen af Justitsministeriets Instruks af 29. Maj
d. A. § 13 med Hensyn til indkaldte befarne og andre

værnepligtige om Bord i Skibe m. v., har man omredigeret
bemeldte Paragraf saaledes:

„Mønstringsbestyrerne skulle ved Mobilisering foranstalte,
at de om Bord i danske Skibe paa dansk Søterri¬

torium værende indkaldte befarne værnepligtige snarest

muligt afmønstres, og give dem Paalæg om uopholdelig at
melde sig ved Orlogsværftet. Paa lignende Maade forholde

de sig med andre indkaldte værnepligtige, der ere
om Bord i saadanne Skibe. Høre disse værnepligtige til
Søværnet, skulle de melde sig ved Orlogsværftet; høre de

til Hæren, skulle de melde sig ved deres Afdelinger, medmindre
deres Mødebefaling fastsætter anderledes.

Over samtlige befarne samt til Søværnet og Hæren

hørende værnepligtige af Lægdsrullen optager Mønstrings¬
bestyreren straks Fortegnelser, indeholdende de paagældendes
45*
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22 Juli.Rullebetegnelse og Navne, hvilke Fortegnelser samme Dag

direkte sendes henholdsvis til Orlogsværftet og til Afdelingerne.

Af Fortegnelserne sender han snarest mulig Uddrag til de
vedkommende Udskrivningskredse. Disse sende atter en
samlet Beretning herom henholdsvis til Orlogsværftet og
til Afdelingerne.

I øvrigt mærkes Reglerne i Instruksens § 17.“

II. Bestemmelsen i allerhøjeste Anordning af 26.
Maj d. A. § 5 om Optagelse i Søfartsbøgerne af de for¬
nødne Bestemmelser for det til Sørullen hørende Mandskab

(befarne) om Møde i Mobiliseringstilfælde gennemføres
saaledes, at, medens der i samtlige Søfartsbøger, som
fremtidigt tilstilles Udskrivningskredsene, vil være indlemmet

i Teksten de fornødne Bestemmelser, vil der med Hensyn
til de alt cirkulerende Søfartsbøger være at forholde saaledes,
at der, saa snart de komme nogen af Udskrivningsautoriteterne

i Hænde, bliver i Stedet for det nuværende Uddrag af

Anordning af 4. December 1886 at indhæfte i Søfartsbogen

et Særtryk af Bestemmelserne efter Anordning af 26. Maj

d. A., hvoraf der vil blive tilstillet Udskrivningskredsene en
foreløbig Beholdning, der vil kunne forøges ved senere
Rekvisition.

III. Da Mønstringsbestyrerne ifølge Instruksens § 3

fremtidigt i Mobiliseringstilfælde ville erholde Bekendtgørelsen
om Krigsmagtens hurtige Mobilisering tilstillet fra Lægds¬
forstanderne og ikke iom hidtil ved Telegram direkte fra

Krigsministeriet, maa de holde den vedkommende Lægds¬
forstander vidende om deres Adresse m. v. overensstemmende

med allerhøjeste Anordning af 26. Maj d. A. § 3.

24 Juli.

Bekendtgørelse om Ophævelse af den allerhøjeste

Nr. 183. Anordning af 4. December 1886 om Indkaldelse

Skr. ang. Alderdomsunderstøttelse.
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under særlige Forhold af Mandskab m. m. til Hæren 24 Juli¬
og Søværnet. (Krigsministeriet).
Indm. Saml. pag. 651.

Indeurigsmin. Skr. (til Kjøbenhavns Magistrat 24

Juli.

ang., at Overgangsbestemmelsen i Alderdomsunder¬

støttelseslovens § 2 ikke var anvendelig paa Enken
efter en i 1814 født Person, som ikke havde dansk Ind¬

fødsret og hvem der i 1890 var tilstaaet Fattighjælp.
Ved Skrivelse af 27. f. M. har Magistraten forelagt
Ministeriet et Andragende, hvori Enken N. N. her af Staden
har besværet sig over, at der er nægtet hende Alderdoms¬

understøttelse i Henhold til Lov Nr. 69 af 9. April 1891
paa Grund af, at der i 1890, medens hendes Mand endnu
levede, var tilstaaet ham Fattighjælp.

I denne Anledning skulde man til Efterretning og
videre fornøden Bekendtgørelse tjenstligst melde, at da den
paagældende Mand, der er født i Lübeck den 18. December
1814, ikke var i Besiddelse af dansk Indfødsret, da der i 1890

blev tilstaaet ham Fattighjælp, og Hjælpen saaledes ikke,
saafremt Alderdomsunderstøttelsesloven dengang havde været

gældende, kunde have været ydet ham som Alderdoms¬

understøttelse, kan Ministeriet ikke anse Enken for berettiget
til nu i Henhold til Overgangsbestemmelsen i fornævnte
Lovs § 2 at erholde Alderdomsunderstøttelse (jfr. Inden¬

rigsministeriets Skrivelse Nr. 258 af 15. September 1891

i Ministerialtidende)*)

Indenrigsmin. Skr. (til Kjøbenhavns Magistrat) 24 Juli.

ang., hvorvidt en af en Person tilsnegen Alderdoms¬
understøttelse fremtidig skal betragtes som Fattighjælp

med de dertil knyttede Virkninger.
*) Se ovenfor pag. 265.
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24 Juli.

I Skrivelse af 13. f. M. har Magistraten meddelt, at

der har været tilstaaet ugift Fruentimmer N. N. en Alder¬
domsunderstøttelse af 12 Kr. maanedlig fra 1. Maj 1892

at regne, men at det nu er blevet oplyst, at den paagældende
ved Kjøbenhavns Amts søndre Birks Ekstrarets Dom af

20. Februar 1862 har været straffet med Fængsel paa
Vand og Brød i 5 Dage for Hæleri, hvilket hun havde

fortiet i den af hende i sin Tid indgivne Begæring om
Alderdomsunderstøttelse.

Magistraten, der derefter har inddraget Understøttelsen

og gjort Anmeldelse til Politiet angaaende den af den paa¬

gældende paa Tro og Love afgivne usandfærdige Erklæring,
har derhos begært Ministeriets Resolution for, hvorledes
der vil være at forholde med den udbetalte Understøttelse,

til Beløb 156 Kr., og navnlig om, hvorvidt det nævnte
Beløb skal betragtes som en hende ydet Fattighjælp med de
dertil knyttede Virkninger.
I denne Anledning skulde man til Efterretning tjenligst

melde, at da der i nærværende Tilfælde ikke er Anvendeise
for Reglen i Alderdomsunderstøttelseslovens § 4, 2. Stykke,
og da Understøttelsen er begært og modtaget som Alderdoms¬

understøttelse, vil den ikke kunne betragtes somt en den paa¬
gældende ydet Fattighjælp. Den nævnte Understøttelse vil

vedblivende være at henføre under Kommunens Udgifter ved
Alderdomsunderstøttelsen.

25 Juli.

Kirke= og Undervisningsmin. Cirk. (til samtlige

lærde Skoler og Realskoler) ang. Omfanget af
Undervisningen i Botanik til 4. Klasses Hovedeksamen

og almindelig Forberedelseseksamen.
Medens der i det hele i de lærde Skoler og Real¬

skolerne synes at herske Enighed om, hvilket Omfang Under¬

visningen i Botanik til 4. Klasses Hovedeksamen og almin¬

Cirt. ang. Undervisn. i Botanik til alm. Forber.=Etsamen. 106.3
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delig Forberedelseseksamen bør have, for saa vidt Talen er 25 Juli.
om Blomsterplanternes Systematik og Formlære, hersker der

paa visse andre Punkter, nemlig med Hensyn til 1) Plante¬

anatomien, 2) Planternes Ernærings= og øvrige Livsvirk¬

somheder (Fysiologi, Biologi) og 3 de laveste Planter,
Usikkerhed angaaende Fordringerne i den paagældende Hen¬
seende. Ministeriet skal derfor, efter Forhandling med Under¬

visningsinspektionen for de lærde Skoler og Undervisnings¬
inspektøren for de kommunale og private Realskoler, til Vej¬
ledning for Lærerne herved udtale følgende:
1.

Planteanatomien frembyder vel i det hele

Vanskelighed for Tilegnelse af Elever paa det Modenheds¬
trin, som Disciplene i den sædvanlige Alder for de nævnte
Eksaminer i Reglen indtage, men tør dog ikke helt forbi¬

gaas. De benyttede Lærebøger ere imidlertid paa dette Om¬
raade temmelig forskellige, og medens Grønlunds „Lærebog

i Botanik“ og Strøms „Kortfattet Plantelære“ gaa for vidt
(førstnævnte Bog endog meget for vidt), indeholder paa den

anden Side V. A. Poulsens „Lærebog i Botanik“ noget for

lidt. De Fordringer, der maa anses for berettigede, kunne
da nærmere fastsættes saaledes: Disciplene maa lære at kende

og i Korthed kunne give Besked om: Cellens Hovedtyper
(Kortcelle, Langcelle, Vedcelle, Kar); Bladgrønt, Stivelse¬
korn, Æggehvidestoffer, Olier; Bladets Bygning (Overhud,
Spalteaabninger og disses Læbeceller); Stængelens Bygning
for Tokimbladede og Enkimbladede (i korte Træk, men saa¬

ledes, at Aarringenes Optræden forstaas); Haar; Støvkornet

(Yder= og Inderhinde), Ægget (Hinder, Ægmund, Kimsæk).
Omfanget af det anatomiske Stof, der bør meddeles, vil
saaledes omtrent svare til det, der gives i Grønlunds

„Mindre Lærebog i Botanik“ eller i den (tidligere) mindste
Udgave af Strøms Lærebøger.

2. Plantens Formering, Ernæringsforhold og øvrige
Livsvirksomheder maa fordres behandlede i det Omfang, som
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25. Juli. de benyttede Lærebøger angive, dog med den Indskrænkning,
at Befrugtningsforholdene (og dermed Forkimen) for

Sporeplanterne helt kan forbigaas. Saadanne Ind¬
retninger, som staa i Forbindelse med Blomstens Bestøv¬

ning ved Insekter eller ved Vinden og med Frø¬
spredningen, eller som beskytte mod Angreb af Dyr

eller mod Vejrliget, bør fordres oplyste ved passende
Eksempler.

3. Al speciellere systematisk Inddeling af Løvspore¬
planternes to Hovedafdelinger opgives, og man kan nøjes
med at oplyse disse ved Hjælp af enkelte Eksemplarer: Al¬

gerne ved Hjælp af Tang, Svampene ved Paddehatte,
Støvbold, Kartofselsvamp, Skimmel, Rust, Brand, Gær¬

svampe og Bakterier (omtrent saaledes som disse findes be¬
handlede i Poulsens Lærebog).

Til Indøvelse af almindelige morfologiske Forhold samt

til Fremme af et bedre Kendskab til vore almindeligste vildt¬
voksende Arter af Blomsterplanter maa det anses for i høj

Grad nyttigt og derfor indtrængende anbefales, at Eleverne
øves i at foretage Plantebestemmelser ved Hjælp

af danske floristiske Hjælpemidler (f. Eks. Grønlunds: „Tre¬
7)
hundrede danske Blomsterplanter“

26. Juli.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. (til Skole¬

direktionen for Skads m. fl. Herreder) ang. Med¬
regningen af en Skolelærers Tjenestetid i Slesvig

efter Adskillelsen ved Beregning af Lønningstillæg
efter Lov af 23. April 1881.
Under Henvisning til Direktionens behagelige Skrivelse

af 2. Marts d. A. og det dermed sulgte Andragende fra
Lærer N. N. i N. N., hvori denne gør en fornyet Fore¬

spørgsel om, hvor vidt han, der blev fast ansat som Lærer
i Slesvig den 19. August 1862, forflyttet den 19. November

Skr. ang. Vandsyns= og Hegnsynsmænd. 1065
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1866, afskediget den 20. November 1878 og den 1. Maj 26 Juli.
1882 ansat i Kongeriget, har Anciennetet i Henseende til

Beregningen af Lønningstillæg efter Lov af 23. April 1881
fra 19. August 1862 til 16. November 1864 eller til 19.
November 1866 eller endelig til 20. November 1878, alt
foruden Tiden efter den 1. Maj 1882, skal Ministeriet til

behagelig Efterretning og videre Bekendtgørelse tjenstlig

melde, at man har anset det for rigtigt om det foreliggende
Spørgsmaal at indhente Oplysninger fra samtlige Skole¬
raad om, hvilken Beregning der i tilsvarende Tilfælde er
fulgt, og at man, da det af de indkomne Oplysninger frem¬
gaar, at der ikke hersker Enighed om Spørgsmaalet, intet
vil have at erindre imod, at den for vedkommende Lærer

gunstigste Beregning lægges til Grund, saaledes at hele
hans Tjenestetid i Slesvig, altsaa ogsaa Tiden efter Ad¬

skillelsen indtil den 20. November 1878 medregnes til Be¬
regning af hans Anciennetet i den nævnte Henseende.

Indenrigsmin. Skr. (til Amtmanden over N. N. 29 Juli.
Amt) ang. om der tilkommer Vandsynsmændene Ve¬

derlag for at syne mindre, offentlige Vandlob, samt

om Vurderingen ved Hegnsynsmænd i Henhold til L.
25. Marts 1872 § 13.
Ved Skrivelse af 6. d. M. har Amtet forelagt Mini¬

steriet til Afgørelse følgende af N. N., der er Formand for
Vandsynsmændene og for Hegnsynsmændene i N. N. Amt

N. N. Kommune, fremsatte Spørgsmaal:
1. om der tilkommer Vandsynsmændene Vederlag for

at syne de under Sogneraadets Tilsyn staaende mindre,
offentlige Vandløb, jfr. § 28 i Lov Nr. 63 af 28. Maj
1880,

2. hvilke Regler der vil være at anvende, naar Hegn¬
synsmænd i Henhold til Lov om Mark= og Vejfred af 25.
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29 Juli. Marts 1872 § 13 benyttes i Stedet for særlige Vurderings¬
mænd til at vurdere lidt Skade,

3. hvem der skal udrede de med en saadan Vurderings¬
forretning forbundne Omkostninger.
Foranlediget heraf skulde man til Efterretning og videre

Bekendtgørelse tjenstlig melde:
ad 1. Man maa med Amtet være enig i, at der til¬

kommer Vandsynsmændene Betaling for de paagældende

Forretninger, overensstemmende med de i Lov af 28. Maj
1880 § 10, 1. Stykke, indeholdte Regler.

ad 2. Naar de kommunale Bestyrelser benytte sig af

den i § 13 i Lov om Mark= og Vejfred af 25. Marts 1872

givne Tilladelse til at anvende Hegnsynsmændene i Stedet
for særlige Vurderingsmænd efter samme Paragraf til at
udføre det i Paragraffen omhandlede Hverv, bliver Følgen

heraf, at Hegnsynsmændene uden særlig Udnævnelse tillige

fungere som Vurderingsmænd efter Lov om Mark= og Vei¬
fred overensstemmende med denne Lovs Bestemmelser, saaledes

at den ældste af Mændene opbevarer den i Lovens § 13

ommeldte Protokol, at han modtager Forlangende om For¬
retningens Afholdelse, og at han udfører Forretningen i
Forening med den af ham tilkaldte anden Hegnsynsmand,
jfr. Lovens § 14 sammenholdt med § 13.
ad 3. Man tiltræder Amtets Formening om, at den,

der har forlangt Vurderingsforretningen foretaget, maa bære
de med samme forbundne Omkostninger, mod Regres til
den, der har forvoldt Skaden.

29 Juli.

Indeurigsmin. Skr. (til Amtmanden over Sorø

Amt) ang. Nægtelse af Alderdomsunderstøttelse til
en Husmand med Jord.
I det med Amtets Skrivelse af 23. f. M. tilbagefulgte
Andragende har N. N. Sogneraad for Ministeriet indanket
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Amtets Resolution af 19. Maj d. A., hvorved den af Raa= 29 Juli.
det trufne Bestemmelse om at nægte Husmand N. N. den
af ham begærte Alderdomsunderstøttelse er forandret derhen,

at der fra 1. April d. A. vil være at tillægge ham en Un¬
derstøttelse af 50 Kr. aarlig.
Det er oplyst, at den paagældende ejer et Hus med Til¬

liggende 5 Tdr. Land jævnt god Jord, hvis Værdi kan an¬
slaas til 4,000 Kr., medens der i samme indestaar en Pante¬
gæld af ca. 2,800 Kr. Driften af denne Ejendom er vel forsømt,

men den maa dog antages at give den paagældende en

aarlig Indtægt, hvis Størrelse vanskelig kan bestemmes, lige¬
som den medfører for ham en forholdsvis større Udgift,

saavel til Driften som navnlig til Pantegælden.
Da det nn, saa længe den paagældende besidder den

omhandlede Ejendom, ikke med nogen Bestemthed kan skønnes,

hvad han behøver til sit og Hustrus Underhold, vil det
allerede af denne Grund have sit Forblivende ved den af

Sogneraadet tagne Bestemmelse, hvorefter der er nægtet ham
Alderdomsunderstøttelse.

Indenringsmin. Skr. (til Amtmanden over Ribe 29 Juli.

Amt), hvorved Jerne og Skads Sogne fra 1. Januar
1894 at regne i kommunal Henseende adskilles fra
Esbjerg Sogn, saaledes at der dannes tvende selv¬
stændige Kommuner, Jerne=Skads og Esbjerg Kom¬
muner.

Kundgørelse ang. Stadfæstelse af Statutter for 29 Juli.

en Kreditførening af Grundejere paa Landet i Jylland. Nr. 186.
(Indenrigsministeriet).
I. Almindelige Bestemmelser.
1. Foreningens Bestemmelse er at yde dens Medlemmer
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29 Juli. Laan imod Sikkerhed i deres Ejendomme og give dem
Adgang til ved mindre Afbetalinger at afdrage denne Gæld.

2. Kun Ejere af bebyggede Ejendomme paa Landet
enten uden Avlsbrug eller med et i Forhold til Bygningernes

Værdi underordnet Avlsbrug, som ere beliggende i Jylland
med dertil hørende Øer, kunne optages som Medlemmer i
Foreningen. Alle Medlemmer hæfte, en for alle og alle

for en, for de af Foreningen udstedte Gældsforskrivninger
med de af dem til Foreningen pantsatte Ejendomme efter

de nedenfor givne Regler. De kunne først udtræde af

Foreningen, naar de have afgjort deres Gæld til samme
overensstemmende med de i det følgende foreskrevne Be¬
stemmelser.

3. Laan kan kun tilstaas med indtil Halvdelen af
Vurderingssummen imod 1. Prioritets Panteret, dog kan
der ogsaa gives Laan paa sekundær Panteret, naar de
Kapitaler, som skulle hæfte paa Ejendommen foran det hos

Foreningen søgte Laan, enten ere Midler under offentlig
Bestyrelse eller offentlig Kontrol (saasom Overformynderi¬

midler offentlige Stiftelsers Midler, fideikommissariske

Kapitaler osv., derimod ikke Sparekassemidler) eller ere, selv

ved Forandring af Ejer, uopsigelige fra Kreditors Side i
det mindste i 10 Aar fra den Tid, da Foreningen giver

Laan, eller ere aarlige uopsigelige Afgifter. Det af For¬
eningen tilstaaede Laan maa imidlertid i intet Tilfælde
udgøre et større Beløb, end at det i Forening med den

forud prioriterede Hæftelses Kapitalbeløb ikke overstiger

Halvdelen af Ejendommens Vurderingsværdi. Ved enhver

Ejendoms Pantsætning skal der derhos tillige gives Pant i
Ejendommens mur= og nagelfaste Tilbehør, derunder Kakkel¬
ovne, Komfurer og Grubekedler, i dens Leje og Interesse,

samt i Bygningernes og det pantsatte Løsøres Assurance¬
summer.

4. Foreningens Laan deles ikke i Serier. Derimod
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til det solidariske Ansvar kunne flyde af Konjunkturforandringer
i Ejendomsværdien og af Hensyn til ældre Medlemmers
berettigede Krav paa at nyde godt af Reservefondsbeholdningen,
dannes særlige Afdelinger, bestaaende af de Medlemmer, der
i en vis Aarrække ere indtraadte i Foreningen. Repræsentant¬

skabet bestemmer i Forening med Bestyrelsen og paa Be¬

tingelse af Indenrigsministeriets Approbation, naar en Af¬

deling skal afsluttes, og en ny begynde. En Afdeling skal
mindst omfatte et Hovedstolsbeløb af 5 Millioner Kroner.

Medens det solidariske Ansvar over for Kasseobligationsejerne
paahviler samtlige Medlemmer under eet uden Hensyn til
den Afdeling, hvortil de høre, skal hver Afdeling for sig

bære det gensidige Ansvar for hvert Tab, der lides paa

de dertil hørende Panter eller særlig vedkommer dens
Aktiver.

Hver Afdeling har sin særlige Reservefond, der er fælles
for alle dens Medlemmer.

5. Naar et Medlem ved at betale hele sin Restgæld
til Foreningen udtræder af den, kan han dog ikke faa Til¬

staaelse for Ophøret af den ham paahvilende solidariske For¬
pligtelse eller sin Reservefondsandel godtgjort, førend det

løbende Aars Regnskab er aflagt og decideret, samt af

Indenrigsministeriet er blevet forsynet med Paategning om,
at der ved samme intet er fundet at erindre, eller der stilles

saadan Sikkerhed for Fyldestgørelsen af det solidariske Ansvar,
som Indenrigsministeriet har fundet tilstrækkelig. Af Reserve¬
fondsbidraget godtgøres ikke de ved Laanets Stiftelse ind¬

betalte 2 pCt., og for saa vidt det udtrædende Medlems

Reservefondsandel er herunder, skal han samtidig med Rest¬
gælden indbetale det manglende.

6. Af de af Foreningen udstedte Kasseobligationer

maa til ingen Tid en større Sum være i Omløb end den,

som Foreningen har af de af dens Medlemmer udstedte
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Panteobligationer og af de derpaa kontant betalte Afdrag,
som endnu ikke ere anvendte til Indfrielse af Kasseobliga¬
tioner.
7. Bestyrelsen

er forpligtet til at meddele Indenrigs¬

ministeren alle de Oplysninger angaaende Foreningens

Forhold, der af denne maatte blive forlangt, ligesom Inden¬
rigsministeren til enhver Tid paa Foreningens Bekostning
kan lade foretage Undersøgelse af samtlige de den vedrørende

Forhold. Skulde Foreningens Bestyrelse efter Indenrigs¬
ministerens Skøn væsentlig forringe den Obligationsejerne
tilkommende Sikkerhed, og har den ikke inden Udløbet af en

den forelagt Frist foranstaltet det fornødne til Manglens

Afhjælpning, skal Indenrigsministeren være berettiget til at
stanse Foreningens Virksomhed eller efter Omstændighederne

foranledige dens Bo taget under Stiftebehandling.

II. Om Medlemmernes Optagelse.
8. Den, der attraar at indtræde som Medlem i For¬

eningen, har direkte til Repræsentanten for den Kreds,
hvori Ejendommen ligger, at indgive Begæring derom og
at ledsage denne med de Dokumenter, der vedrøre hans

Ejendom, og hvoraf han er i Besiddelfe. Repræsentanten

tilstiller ham derefter en af Bestyrelsen affattet Formular,

som han har at underskrive og tilbagesende tillige med et
faadant kontant Beløb, som Udgifterne ved Vurderingen
ville andrage, og endvidere, for saa vidt nedenstaaende Op¬

lysninger ikke ere til Stede, de af Repræsentanten opgivne
specificerede Beløb til disses Anskaffelse. De nødvendige
Oplysninger, som Repræsentanten maa skaffe til Veje, saafremt

de ikke ere til Stede, ere: a) de Adkomstdokumenter, ifølge

hvilke Laansøgeren besidder Ejendommen, eller behørig
bekræftede Afskrifter deraf; b) Attest af Pantebogen om de
Behæftelser eller Servitutter, der paahvile Ejendommen;

c) Attest om Bygningernes Assurancesum eller gyldig Brand¬
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police; d) Angivelse af de Afgifter og andre Byrder, der29
paahvile Ejendommen, saa vidt muligt bilagt med Kvitteringer

for det sidst forløbne Aar; e) Lejekontrakter; 6) Attest om

det pantsatte Løsøres Assurancesum eller gyldig Police samt
8) Kort over Ejendommens Tilliggende, forfattet af en
autoriseret Landmaaler, eller Kopi af Matrikulskortet:
h) Attest af en autoriseret Landmaaler eller fra Matrikuls¬

kontoret om Arealets Størrelse; i) de Pantebogsudskrister,

betræffende Forpagtninger, Lejemaal og deslige vedrørende

Ejendommen, som kunne have Betydning for Pantsætningen.
9. Først naar de nævnte Oplysninger m. m. ere komne
til Stede, foranstalter Repræsentanten den til Pant tilbudte

Ejendom vurderet under Jagttagelse af Reglement og
Instruks.

Under Vurderingsforretningen bør Laansøgeren meddele

alle de Oplysninger om Pantet, som maatte forlanges og
anses fornødne til Opnaaelse af en betryggende Vurdering,
hvorefter han med sit Navns Underskrift bevidner, at han
efter bedste Overbevisning har meddelt de forlangte Op¬

lysninger og intet har fortiet, som kunde have Indflydelse
paa Værdiansættelsen.

Vurderingsmændene have derefter at fuldføre Forretningen

samt med deres Underskrift at indsende den til Repræsen¬
tanten.

10.

Repræsentanten har at afgive sin Erklæring over

enhver afholdt Vurderingsforretning og om, hvilket Laan
han mener at kunne anbefale. Bestyrelsen afgør derefter,

om Laan kan bevilges eller ikke, og meddeler snarest muligt
den vedkommende Underretning derom.

I1. Naar Laan er bevilget, tilstiller Bestyrelsen Laan,

søgeren den Obligation, der bliver at udstede. Laansøgeren
underskriver derefter denne Obligation i Overværelse af

tvende Vitterlighedsvidner, hvoraf mindst den ene skal være

Sogneraadsformand, Sognefoged eller en af Foreningens

Juli.
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Tillidsmænd, samt besørger den stemplet og tinglæst paa
fin Bekostning og indsender den til Bestyrelsen. Naar denne

finder Obligationen i behørig Orden, og navnlig intet er
at bemærke ved Tinglæsningspaategningen, udbetales Laanets

Beløb til Laansøgeren eller hans befuldmægtigede, men for
saa vidt der paa den pantsatte Ejendom hviler Forhæftelser,
som ere til Hinder for, at den Foreningen tilbudte Sikkerhed

kan træde i Kraft, kan Laanet først udbetales, naar de For¬

skrivninger, hvorved hine Forhæftelser begrundes, indleveres
til Bestyrelsen forsynede med fornøden Kvittering.
12. Naar en Laansøger ikke inden en Maaned efter

Bestyrelsens Skrivelse, ved hvilken der er givet ham Under¬

retning om de Vilkaar, paa hvilke et Laan er tilstaaet, har
erklæret at ville modtage Laanet, kan han ikke gøre Krav
paa det. Det samme gælder, hvis en Laansøger har erklæret

at ville modtage det tilbudte Laan, men ikke berigtiger det
inden 9 Maaneder efter fornævnte Bestyrelsesskrivelse, hvorhos

han da er forpligtet til at betale indtil ⅓ pCt. af det
tilstaaede Laans Beløb til Reservefonden.

Saafremt

Laanet senere berigtiges, kan Bestyrelsen dog eftergive denne
Bøde.

III. Om Medlemmernes Forpligtelser og

Rettigheder.
13. Ethvert Medlem maa ved den Panteobligation,
han udsteder til Foreningen, underkaste sig, at Bestyrelsen,

naar enten den skyldige Kapital eller nogen til Foreningen
skyldig Ydelse er forfalden til Betaling og ikke til rette Tid
erlægges, uden forudgaaende Forligsmægling, Rettergang eller

Dom ved Fogden kan lade gøre Udlæg i Pantet eller en
Del deraf og lade samme bortsælge ved offentlig Auktion

eller i fornødent Fald udlægge Foreningen til Ejendom

uden at det begærte Udlæg eller den derefter følgende videre
Retsforfølgning kan stanses eller underkendes ved nogen
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Paaankning til højere Ret, naar Auktion er afholdt i 29 Juli.
Overensstemmelse med Lov af 9. April 1891. Derimod
staar det vedkommende Medlem frit for, hvis han anser sig for¬

urettet, at anlægge Regressøgsmaal til at erholde fuld Erstat¬
ning af Foreningen; dog skal han saa tilsvare Foreningen
Sagens Omkostninger fuldt skadesløst, hvis han taber den
af ham saaledes anlagte Erstatningssag.

14. Medlemmerne ere forpligtede til at tilstede Be¬

styrelsen eller den, som af den dertil bemyndiges, Adgang
til paa enhver Tid at undersøge den pantsatte Ejendoms

Tilstand samt til at meddele de Oplysninger, som i saa Henseende
maatte forlanges.

Ligeledes skal ethvert Medlem, om forlanges, tilstille
Bestyrelsen tilstrækkeligt Bevis for, at ingen Restance i nogen
Henseende paahviler Pantet, og at dette er tilbørligt forsikret
mod Ildsvaade.

15. Det paaligger ethvert af Foreningens Medlemmer,
naar de maatte komme til sikker Kundskab om, at en til

Foreningen pantsat Ejendom i væsentlig Grad forringes, da
at anmelde saadant for Bestyrelsen. Vil denne herefter lade

foranstalte Omvurdering af Pantet, da er Ejeren vel pligtig
at lade saadant ske, men ikke til at udrede de dermed for¬

bundne Omkostninger, medmindre det skulde vise sig, at
Pantet paa Grund af Forringelse ikke yder statutmæssig
Sikkerhed.

16. Laan tilstaas af Foreningen med ikke under 100

Kr. og i Summer, der ere delelige med 100. Enhver, der

erholder Laan i Foreningen, er pligtig at modtage samme i
de af Foreningen udstedte Obligationer efter disses paa¬

lydende Beløb, men naar en Laansøger fordrer det, er Be¬

styrelsen pligtig til uden Godtgørelse, men imod Erstatning

af udlagte Omkostninger, at besørge Obligationerne omsatte

i rede Penge. Foreningen er for øvrigt berettiget til at

udbetale Laanene med rede Penge.
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Rentegodtgørelse for Tiden fra den 11. i Terminsmaaneden,

hvori Medlemmerne indtræde, og til den paafølgende 1.

Januar eller 1. Juli, fra hvilke Tidspunkter de i Anledning

af Laanet udstedte Kasseobligationer forrentes, gives ikke.

17. De af Foreningen tilstaaede Laan ere uopsigelige
fra Foreningens Side, saa længe vedkommende Medlem i
enhver Henseende nøjagtig opfylder de indgaaede Forpligtelser;
men skulde han lade Pantet forfalde saaledes, at det ikke

længere afgiver statutmæssig Sikkerhed, eller undlade at
holde Bygningerne og Løsøret assureret imod Ildsvaade,

eller paadrage Pantet Restancer af Skatter, Afgifter, Præsta¬
tioner eller med Hensyn til Behæftelser, som ere prioriterede

i Ejendommen fornd for Foreningens Fordring, er Bestyrelsen

berettiget til at anse den tilbageværende Rest af Laanet for
straks forfalden til Udbetaling uden Opsigelse og at skride
til Ejendommens Realisation.

18. Af ethvert nyt Laan betales til Dannelse af et
Reservefond og til Dækning af Administrationsudgifter et
Indskud af 5 pCt. af Laanets Beløb med 2 pCt. ved Laanets

Stiftelse og ⅓ pCt. i hver af de følgende 6 Terminer, og
gives der i Panteobligationen samme Sikkerhed for Rest¬

beløbet af Indskuddet som for Renten.

19. Foreningens Medlemmer betale 5 pCt. aarlig af
den oprindelige Gæld, indtil denne er aldeles indfriet, hvilke

5 pCt. erlægges den 11. Juni og 11. Dccember, hver Gang
med det halve eller 2½ pCt. Heraf tilfalder Reserve= og

Administrationsfonden 0,18 pCt.; af den tilbageblevne Del
beregnes som Rente af den til enhver Tid skyldige Kapital
2 pCt., og Resten afskrives som Afdrag paa Gælden. Denne
vil saaledes i Løbet af højst 50 Aar være afbetalt.

20. Skulde Foreningens Reservefond, naar medregnes
de endnu ikke indbetalte Dele af nye Medlemmers Indskud,

udgøre mindre end 3 pCt. af Foreningens Obligationsgæld
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ere samtlige dens Medlemmer forpligtede til foruden de 29 Juli.
ordinære Bidrag at indbetale saadanne overordentlige Bidrag
til Fonden, som udfordres til at bringe den op til 4 pCt.

Bidragene paalignes i Forhold til den oprindelige Hovedstol
og opkræves hver Gang efter 3 Maaneders forudgaaende
Varsel, meddelt paa den efter Bestyrelsens Skøn mest passende
Maade, samtidigt med de ordinære halvaarlige Ydelser, med

mindst ⅓ pCt. af den oprindelige Hovedstol.
21. Den halvaarlige Ydelse 2½ pCt. erlægges første
Gang den 11. Juni eller 11. December, der følger efter

Laanets Stiftelse. Naar den halvaarlige Ydelse ikke indbetales

inden henholdsvis 11. Juli og 11. Januar, skal deri

Strafferenter tilsvares 5 pCt. p. a. fra Forfaldsdagen til
Betaling sker. Desforuden skal ethvert Medlem, der ikke
inden henholdsvis den 1. August eller 1. Februar har betalt

den i den nærmest foregaaende Termin forfaldne halvaarlige
Ydelse, erlægge en Bøde af ⅓ pCt. af Hovedstolens Beløb
til Foreningens Reservefond.

22. De Bidrag, som Medlemmerne efter det foregaaende

have at erlægge, betales med Landets Penge paa Foreningens

Kontor, eller hvor i Jylland Bestyrelsen derhos maatte
bestemmie.

23. Ethvert Medlem er i øvrigt pligtigt at underkaste
sig disse Statutters Bestemmelser og de Forandringer, som de
paa statutmæssig Maade maatte undergaa, om hvilken For¬

pligtelse den fornødne Bestemmelse skal udtrykkeligt optages

i den til Foreningen udstedte Obligation.

24. For ethvert Medlem holdes i Foreningens Bøger
en særlig Konto, som til enhver Tid maa udvise dets

Mellemværende med Foreningen. Den Kvittering, som
meddeles ethvert Bedlem for Renter, Kapitalafdrag og øvrige
Bidrag i hver af de foranførte Indbetalingsterminer, skal

specificere de indbetalte Beløb og tillige nøjagtig oplyse
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Størrelsen af det Restbeløb, som Medlemmet efter sin Konto

i Foreningens Bøger er denne skyldig.
25. Ethvert Medlem kan med den i § 5 nævnte Be¬

grænsning frigøre sig for sine Forpligtelser til Foreningen
og saaledes udtræde af samme, naar han til Foreningen i

en af de ovennævnte Terminer indbetaler saavel den af

ham laante Kapital med Renter som andre Bidrag, han i
Følge Statutterne og den ham paahvilende solidariske For¬

pligtelse maatte have at erlægge. For saa vidt Indbetalingen
af hans Kapitalgæld sker med de af Foreningen udstedte
Obligationer efter disses paalydende Værdi, kan samme

foregaa uden Opsigelse; men indbetales Kapitalgælden med
rede Penge, kan Bestyrelsen fordre 6 Maaneders Opsigelse.

Ethvert Medlem kan ogsaa gøre ekstraordinære Afdrag paa

sin Gæld i en af de ovennævnte Terminer, dog ikke med
mindre Summer ad Gangen end 100 Kr. Saadanne Afdrag

kunne erlægges uden Opsigelse, naar Betalingen sker med de

af Foreningen udstedte Obligationer efter disses paalydende
Værdi; men erlægges Betalingen med rede Penge, kan Be¬
styrelsen fordre 6 Maaneders Opsigelse. Naar et Medlem

frivilligt gør Afdrag paa sin Gæld eller helt udbetaler denne,
opgøres hans Mellemværende med Foreningen forholdsvis

efter Afdragets Størrelse eller helt, dog med Fradrag i
Henhold til § 5 af 2 pCt. af Laanets oprindelige Beløb.

26. Naar et Medlem ønsker, at en Del af den af ham
pantsatte Ejendom fritages for Behæftelsen til Foreningen,
kan saadant ske efter Bestyrelsens Afgørelse enten derved, at
han indbetaler til Foreningen en saa stor Del af den skyldige

Kapital, som den Del af Ejendommen, der skal frigøres
for Behæftelsen, skønnes at udgøre af den hele pantsatte
Ejendom, eller = saafremt hin Del af Ejendommen overgaar
til en ny Ejer — ved, at denne indtræder i Foreningen
som Medlem for det Beløb, der af Gældens daværende

Størrelse skønnes at maatte falde paa denne Del af Ejen¬
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dommen. Den nye Ejers halvaarlige Bidrag bestemmes 29 Juli.
selvfølgeligt i Forhold til den oprindelige Gæld. Ingen

kan imidlertid saaledes optages som Medlem i Foreningen
for et mindre Beløb end 100 Kr. og kun, for saa vidt der

i øvrigt intet findes at erindre imod hans Optagelse. I

saadanne Tilfælde kan Bestyrelsen fordre en ny Vurderings¬

forretning paa Laantagerens Bekostning afholdt over de paa¬
gældende Ejendomme.

27. Naar et Laan ønskes forøget, maa der forholdes

som med et nyt Laans Meddelelse.
28. I Tilfælde af, at den til Pant stillede Ejendom

sælges, kan Køberen indtræde ganske i Sælgerens Forhold

til Foreningen imod ny Obligations Udstedelse, dog paa
Betingelse af, at den pantsatte Ejendom for Køberens Regning
underkastes Eftersyn af vedkommende Vurderingsmand og,

om Bestyrelsen forlanger det, undergives ny Vurdering og
derefter befindes at yde statutmæssig Sikkerhed, samt at der

i øvrigt intet findes at erindre mod Køberens Optagelse i
Foreningen. Den, der ved Købekontrakt eller Skøde sælger

en til Foreningen pantsat Ejendom eller en Del deraf,
skal inden 3 Maaneder efter, Overdragelses=Dokumentets
Oprettelse gøre Anmeldelse derom til Bestyrelsen. Undlader
han dette, skal han, for saa vidt Bestyrelsen maatte fordre

det, erlægge en Bøde af ⅓ pCt. af Hovedstolens Beløb.

Undlader den nye Ejer paa Bestyrelsens Opfordring
inden 1 Aar efter Skødets Udstedelse at udstede en ny

Obligation, medfører dette, at Laanet er forfaldent til Betaling
straks uden videre Opsigelse.

IV. Foreningens Fonds og Obligationer.

29. Foreningens Amortisationsfond bestaar af de af

dens Medlemmer erlagte Renter af modtagne Laan og af
Afdrag paa disse Laan. Samtlige disse Midler skulle
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udstedte Kasseobligationer.
30. Reservefonden bestaar af Medlemmernes Indskud

og halvaarlige Bidrag samt af Fondens egne Renter, ligesom
alle Foreningen tilflydende Indtægter, om hvilke ikke andet
bestemmes, tilfalde denne Fond.

Dens Bestemmelse er at afholde Foreningens Administra¬
tionsudgifter og dække de Tab, som Foreningen ved dens Med¬
lemmer eller paa anden Maade maatte lide.

Repræsentantskabet og Bestyrelsen kan med Indenrigs¬
ministeriets Samtykke træffe Bestemmelse om, hvorledes

Reservefonden kan komme Medlemmerne til gode.
31. De af Foreningen udstedte Obligationer affattes

efter den af Bestyrelsen vedtagne Formular og underskrives
af denne. De udfærdiges i Summer paa 2,000, 500, 400,
200 og 100 Kr., hver af disse Størrelser med sit sær¬

lige Litra, og hver Obligation forsynet med Løbenumer.

Obligationerne lyde paa Jhændehaveren, men kunne noteres
paa Navn hos Foreningen. I Obligationerne anføres saavel
den aarlige Rente af 4 pCt., der svares af Gælden, som
hvorledes der efter Statutterne forholdes med Indfrielsen.

Med Obligationerne udleveres Talons med Renteanvisninger
for mindst 20 Aar, og naar den sidste af disse er forfalden

og indleveret, eller naar Indkaldelse af Renteanvisninger

maatte finde Sted, erholdes ny Talons med Renteanvisninger
imod den ældre Talons Aflevering.

32. Renten udbetales hver 1. Juli og 2. Januar med

Halvdelen af dens aarlige Beløb mod Iflevering af den
tilsvarende Renteanvisning. Udbetalingerne ske paa Fore¬

ningens Kontor og i Kjøbenhavn, men Bestyrelsen kan
ogsaa foranstalte, at de, om fornødent gøres, foregaa i

andre af de større Byer her i Landet, saavel som paa en
eller flere af Udlandets større Handelspladser. Af de Rente¬

beløb, der ikke hæves til Forfaldstid, svares ingen Rente.
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33. De af Foreningen udstedte Obligationer kunne 29 Juli.
ikke opsiges af Ejeren, men hvert Aars 1. Juli og 2.

Januar skal den Amortisationsfonden tilhørende Beholdning,
efter at de skyldige Renter af Obligationerne ere fradragne,
anvendes til Indløsning af de af Foreningen udstedte

Obligationer efter forudgaaende Lodtrækning under Kontrol
af Notarius publicus. De udtrukne Numere skulle 3

Maaneder før Udbetalingsterminen bekendtgøres og dermed
de paagældende Obligationer indkaldes i den til offentlige
Bekendtgørelser for hele Landet autoriserede Avis.

34. Paa foranførte Maade og med foranførte Varsel

kan Foreningen til enhver Termin opsige enten samtlige ud¬

stedte Obligationer eller en Del deraf. Efter den Termin,

i hvilken en Obligation forfalder til Udbetaling, svares ingen
Rente af samme.

35. De til Udbetaling forfaldne Kapital= og Rentebeløb,
der ikke hæves inden 20 Aar efter Forfaldstiden, hjemfalde
til Foreningens Rejervefond. Med Hensyn til Mortifikationen

af borteblevne Obligationer, Talons og Renteanvisninger
forholdes efter den almindelige Lovgivnings Bestemmelser.
36. De i Følge Lodtrækning indfriede eller ved Ind¬

betalinger af Laan benyttede Obligationer maa ingen Sinde
igen sættes i Omløb, men skulle tillige med Talons og
Renteanvisninger straks paa en saadan Maade annulleres, at

de derved gøres ugyldige, og henlægges i Foreningens Kasse,
indtil de ved Regnskabsaarets Slutning tillige med de i
dette indløste Renteanvisninger opbrændes af Notarius

publicus, hvis Aktsbeskrivelse af Opbrændingen forevises
Revisorerne.

37. Naar et Pant maa overtages af Foreningen og
det ikke inden 12 Uger efter Overtagelsen er solgt, skal der

i den første halvaarlige Termin, der indtræffer efter 12

Ugers Forløb efter Overtagelsen, inddrages og annulleres
et Beløb af de af Foreningen udstedte Obligationer, der
Fjortende Hæfte.
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svarer til ⅓ af den paa Pantet hvilende Gæld til Foreningen,

og i hver af de 2 første derpaa følgende halvaarlige Terminer
et lignende Beløb. Pantet skal stilles til offentlig Auktion
inden Udløbet af et Aar efter Overtagelsen, for saa vidt

denne ikke er sket efter afholdt Auktion. Det er for øvrigt
en Selvfølge, at det aarlige Regnskab bør indeholde en
særlig for hvert af de saaledes overtagne Panter opgjort
Status, saavel for dem, der ved Regnskabsaarets Udløb ere

i Foreningens Besiddelse, som for dem, der i Aarets Løb

ere afhændede. Af den Del af det tidligere Laan, for hvilken
som foranført ikke annulleres Kasseobligationer, bliver der i
saadanne Tilfælde at erlægge statutmæssige Renter og Afdrag,

som om saadanne endnu indestode i den overtagne Ejendom,

og vil det da paahvile den paagældende Reservefondsafdeling

at udrede den Del af bemeldte Afdrag og Reuter, som
Ejendommens Indtægter ikke maatte tilskrække at bestride.

V. Foreningens Bestyrelse.
38. Den øverst besluttende Myndighed i alle Foreningens

Anliggender er hos Generalforsamlingen, der bestaar af
Foreningens Medlemmer og Repræsentanter. Under Ansvar

til Generalforsamlingen bestyres Foreningens Anliggender
af en Bestyrelse og et Repræsentantskab i Overensstemmelse
med de efterfølgende Regler.

39. Bestyrelsen vælges af Repræsentantskabet og bestaar
af 3 Medlemmer. Et af disse vælges som Formand; han

kan afskediges af Repræsentantskabet, naar mindst ⅓ af
Repræsentanterne stemme derfor. Valget af de andre 2

Bestyrelsesmedlemmer gælder for 6 Aar, og afgaar eet hvert
3. Aar, første Gang bestemmes Afgangen ved Lodtrækning.

Naar et af Bestyrelsesmedlemmerne for længere Tid forhindres
i at varetage sine Forretninger, kan Repræsentanskabets

Formand konstituere en af Repræsentanterne i hans Sted
indtil næste Repræsentantskabsmøde.

K.ang. Statt. j. en Kreditf. af Grundejere v. L. i Jylland. 1081

1893.

Bestyrelsens Sæde skal være i Aalborg, men Foran¬ 29
dring heri kan gøres af Repræsentantskabet. Naar Besty¬

relsens Sæde forandres, sker Indberetning derom til Inden¬

rigsministeren, og Forandringen bekendtgøres paa samme
Maade som for den ordinære Generalforsamling bestemt.

40. Bestyrelsesformanden forestaar Foreningens daglige
Forretninger og besørger navnlig Korrespondancen samt

har overhovedet det nærmere Tilsyn med den hele Forret¬
ningsførelse.
41.

Alle Laanebegæringer behandles og afgøres af

Bestyrelsen. Afgørelsen, der, for saa vidt angaar Laanets

Størrelse, er endelig, træffes ved Stemmeflerhed. Besty¬

relsen udfærdiger og underskriver paa Foreningens Vegne
dennes Kasseobligationer. Den drager Omsorg for, at de
bevilgede Laan komme Laansøgerne i Hænde enten i Obli¬
gationer eller i rede Penge. Den paaser, at Medlemmernes

Renter og øvrige Bidrag til Foreningen indkomme i rette
Tid. Den fører Tilsyn med Panternes Vedligeholdelse, saa

ofte den anser det nødvendigt. Den tager Beslutning om,

naar et bevilget Laan i Medhold af disse Statutter skal
opsiges, eller Tvangsmidler skulle anvendes imod de Med¬
lemmer, som paadrage sig Restancer til Foreningen eller

tilsidesætte Statutternes Bestemmelser. Den besørger Ren¬

terne af Foreningens Obligationer udbetalte i rette For¬

faldstid og drager Omsorg for, at de efter Lodtrækningen

forfaldne Obligationer indfries. Den drager Omsorg for,
at den tilstedeværende Kassebeholdning gøres frugtbringende

enten ved Opkøb af Foreningens Obligationer eller paa

anden betryggende Maade. I det hele taget har Bestyrelsen
at besørge alle løbende Forretningssager og at varetage
Foreningens Anliggender paa bedste Maade overensstem¬
mende med Statutterne og en af Repræsentantskabet efter
Bestyrelsens Indstilling vedtagen Forretningsorden.

42. Under Forbehold af Indenrigsministerens Stad¬
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udfærdiger Bestyrelsen som Tillæg til Statutterne

Reglement, hvorefter Vurderingsforretningerne foretages, og

Instruks for Foreningens Vurderingsmænd; den udnævner
efter Indstilling af vedkommende Repræsentant 2 saadanne

for de Distrikter, Repræsentantskabet maatte bestemme, for 3

Aar ad Gangen, hvis Vederlag fastsættes i Reglementet.
Bestyrelsen kan suspendere en Vurderingsmand, naar

dertil findes Anledning.
43. Bestyrelsen antager den fornødne Medhjælp til

Besørgelsen af Kassererforretningerne og Bogholderiet m m.
Det fast ansatte Kontorpersonales Løn fastsættes af Repræ¬

sentantskabet efter Bestyrelsens Forslag.
44. Foreningens Regnskabsaar regnes fra 1. April til

31. Marts. For hvert Kvartal forfattes særlige Ekstrakter

over de foregaaede Ind= og Udbetalinger. Det aarlige
Regnskab opgøres inden paafølgende 15. Juni, og Regn¬

skabsekstrakten opgøres inden 3 Uger efter hvert Kvartals
Udløb.

45. Bestyrelsen foranstalter det aarlige Regnskab i
revideret Stand fremlagt for Repræsentantskabet og General¬

forsamlingen samt offentliggjort og besørger saavel dette som
Kvartalsekstrakterne indsendte til Indenrigsministeriet, jfr. § 5.
46. Foreningens Repræsentantskab bestaar af en For¬

mand, der ikke behøver at være Repræsentant for nogen
Kreds, samt af i det mindste een Repræsentant for hvert af

Jyllands Amter, dog for Ringkjøbing Amt to Repræsen¬
tanter, en for den sydlige Del: Hammerum, Bølling og

Nørre Herreder, og en for den øvrige, snordlige Del af
Amtet, og for Thisted og Hjørring Amter vælges en fælles

Repræsentant indtil videre. Repræsentanterne behøve ikke
at være Medlemmer af Foreningen. Naar Medlemmernes

Antal eller de lokale Forhold i noget Amt gøresaadant

tilraadeligt, kan det samlede Repræsentantskab dele Amtet i
flere Repræsentantskabskredse. I hver Repræsentantskabs¬
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Formand vælges paa 3 Aar af Repræsentantskabet. Repræ¬
sentanterne og Suppleanterne vælges paa 5 Aar saaledes,

at hvert Aar 2 Medlemmer afgaa; de første 4 Gange

bestemmes Afgangsordenen ved Lodtrækning. Valget sker
ved Stemmesedler, som af Bestyrelsen tilstilles hvert enkelt

Medlem, og som inden en bestemt Frist, der ikke bør være
mindre end 14 Dage, indsendes til Bestyrelsen med ved¬

kommendes Underskrift. Optællingen af de udfyldte Stemme¬

sedler foretages af Revisorerne og bekendtgøres derefter af
Repræsentantskabets Formand paa den Maade, han finder
hensigtsmæssigt.

Repræsentantskabets Formand og Repræsentanterne til¬

træde deres Stilling med det nye Regnskabsaars Begyndelse,
efter at de ere valgte.

47. Repræsentanterne forsamles i det mindste en Gang
aarligt paa det Sted, som af Bestyrelsen og Repræsentanterne
ved Stemmeflerhed bestemmes. For at de kunne tage gyldig
Beslutning fordres, at Halvdelen af Repræsentanterne ere

til Stede, og at over Halvdelen af de tilstedeværende ere

enige i Beslutningen. Til Gyldigheden af de Valg, som i
Repræsentantskabsmøderne ere at foretage, fordres ligeledes

over Halvdelen af de afgivne Stemmer. Det aarlige
Repræsentantskabsmøde afholdes i September Maaned. Re¬
præsentantskabets Formand leder Forhandlingerne i Møderne.

Repræsentantskabets Møder ere offentlige; dog kunne to

Trediedele af de tilstedeværende Repræsentanter beslutte at
afholde Mødet for lukkede Døre.
48.I

det aarlige Repræsentantskabsmøde aflægger

Bestyrelsen Beretning om Foreningens Virksomhed i det

forløbne Regnskabsaar samt fremlægger Regnskabet med

Revisorernes Bemærkninger og Besvarelse herpaa samt Af¬

skrifter af de i det forløbne Regnskabsaar og senere afgivne

Kvartalsekstrakter. Repræsentantskabet giver Decision paa
46“
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Regnskabet og meddeler Bestyrelsen Kvittering for rigtig
Regnskabsaflæggelse. Der foretages derefter de Valg, som

Repræsentantskabet har at udføre, samt forhandles og afgøres
de Spørgsmaal, som enten af Bestyrelsen eller nogen af
Repræsentanterne eller af Foreningens Medlemmer ere

fremsatte. De Begæringer om Optagelse i Foreningen,
som af Bestyrelsen maatte være afslaaede, skulle paa ved¬
kommendes Forlangende af Bestyrelsen forelægges det sam¬
lede Repræsentantskab til Afgørelse.

49. Ekstraordinære Repræsentantskabsmøder afholdes,
naar enten Repræsentantskabets Formand eller Bestyrelsen

finder Anledning til at forlange indkaldt saadanne, eller

mindst en Trediedel af Repræsentanterne forlanger det.

50. Repræsentantskabets Formand foranstalter Tiden
og Stedet til Repræsentantskabsmøderne bekendtgjorte med

mindst 14 Dages Varsel, men ekstraordinære Repræsentant¬
skabsmøder kunne dog i paatrængende Tilfælde indkaldes

med 8 Dages Varsel. Formanden bør senest 8 Dage før
et Mødes Afholdelse meddele enhver Repræsentant særlig
Underretning derom med kort Angivelse af de Sager, som
ville komme under Forhandling.

51. De Sager, som noget Medlem ønsker forelagte i

Repræsentantskabsmødet, maa inden 14 Dage før Mødets
Afholdelse være anmeldte for Formanden. I de ekstra¬

ordinære Repræsentantskabsmøder kunne kun de Sager, der
have foranlediget Mødets Afholdelse, komme under Afgørelse.

Undtagelser fra disse Bestemmelser kunne dog ske med Sam¬
tykke af ⅓ af de tilstedeværende stemmeberettigede.

52. Repræsentantskabet har at tage Beslutning om
Planen for Foreningens Virksomhed og i det hele at vare¬

tage Foreningens Tarv paa bedste Maade samt at paase,
at Foreningens Statutter overholdes.

53. Bestyrelsens Medlemmer deltage i Repræsentant¬

skabsmøderne og have Stemme ved Afgørelsen lige med
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naal om Ansvar for Forretningsførelsen eller Valg af
Direktør og Revisor. En Repræsentant og et Bestyrelses¬

nedlem er ikke stemmeberettiget i de Sager, der vedrøre
seres egne Interesser. I Tilfælde af Stemmelighed gør

Repræsentantskabets Formands Stemme Udslaget.

54. Inden en Maaned efter, at det aarlige Repræ¬

entantskabsmøde er afholdt, skulle Repræsentanterne hver i
in Kreds med mindst 8 Dages Varsel ved Bekendtgørelse

Amtets mere udbredte Blade indkalde de i Kredsen boende

Nedlemmer af Foreningen til Møde paa et belejligt Sted.
Paa dette Møde fremlægges den af Bestyrelsen afgivne
Beretning om Foreningens Virksomhed i det forløbne Aar

g det offentliggjorte Regnskab, samt en Ekstrakt af, hvad
er er vedtaget paa det aarlige Repræsentantskabsmøde
55. Repræsentanterne have at være opmærksomme

saa, om de til Foreningen pantsatte Ejendomme tabe i

Lærdi, og ere pligtige til at gøre Indberetning til Besty¬

elsen, naar de formene, at en til Foreningen pantsat

Ejendom ikke holdes i tilbørlig Stand. De ere ogsaa plig¬

ige at meddele Bestyrelsen de Erklæringer og Oplysninger,
om denne forlanger. Bestyrelsen har senest inden henholdsvis

vert Aars 1. Februar og 1. August at afgive til ved¬
ommende Repræsentant en Liste over de i dennes Kreds

ærende Medlemmer, der staa til Restance med deres halv¬
arlige Ydelser, og skal, for saa vidt Bestyrelsen ikke allerede

far fundet det nødvendigt at foretage retslige Skridt til

edkommende Pants Realisation, Repræsentanten, enten selv

ller ved vedkommende Vurderingsmand, suarest muligt fore¬
indsende
age et Eftersyn af de paagældende Panter og

Setænkning om disse til Bestyrelsen, hvorefter denne tager

Sestemmelse om, hvad der videre skal foretages. Repræsen¬

anten eller under dennes Forfald Suppleanten skal derhos

det mindste hvert femte Aar besigtige de til Foreningen
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pantsatte Ejendomme, saaledes at c. en Femtedel af diss¬

efter Omgang aarligt besigtiges.
56. Repræsentantskabet vælger hvert 3. Aar 2 Re¬

visorer, som gennemgaa Reguskaberne efter et af Indenrigs¬
ministeriet fastsat Reglement. De skulle endvidere efters
den ifølge Regnskabet tilstedeværende Beholdning, saavel a

Aktiver som af Penge, og have navnlig at bevidne, at d¬
indfriede Obligationer og Renteanvisninger ere blevne
annullerede og opbrændte overensstemmende med Statutternes

Forskrifter. Revisorernes Bemærkninger skulle være Besty¬
relsen tilstillede inden hvert Aars 25. August; Bestyrelsens
Besvarelse herpaa afgives inden 8 Dage efter Udsættelsernes

Modtagelse; Revisorerne maa dernæst inden 8 Dage erklære
om de finde Bestyrelsens Besvarelse fyldestgørende eller ikke

og afgive et Forslag til Repræsentantskabet, om Regnskabe
kan af samme kvitteres, eller om Ansvar er at paalægge
nogen.

Bestyrelsen kan, naar det af Revisionen begæres, anfætt¬
fornøden Medhjælp ved denne.

Skulde i Aarets Løb en Revisor faa Forfald, kar
Repræsentantskabets Formand beskikke en Revisor, der fun¬

gerer indtil det næste ordinære Repræsentantskabsmøde, hvor
da en ny Revisor vælges for Resten af den afgaaedes Funk¬
tionstid.

57. Revisionen har Adgang til paa Foreningen¬
Møder at udtale sig om dens Anliggender, men den ha¬
ikke Stemmeret.

58. Der skal aarligt afholdes en Generalforsamling

af Foreningens Medlemmer, hvilken bør afholdes saa vid

muligt umiddelbart efter det aarlige Repræsentantskabsmød
paa samme Sted som dette. Derhos kan saavel Bestyrelser
fom en Trediedel af Repræsentanterne eller mindst 10'

Medlemmer forlange en ekstraordinær Generalforsamlin,

afholdt. Naar der skal afholdes Generalforsamling, bestemme
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Repræsentantskabets Formand Tiden dertil og bekendtgør 29
dette med mindst 14 Dages Varsel i de lokale Blade efter

Bestyrelsens Bestemmelse, hvilken Bekendtgørelse da maa
indeholde en kort Angivelse af de Sager, som skulle for¬
handles. Ekstraordinære Generalforsamlinger afholdes paa

det Sted, hvor Foreningens Bestyrelse og Repræsentant¬
skabets Formand finde det belejligt.
59. Paa den aarlige Generalforsamling fremlægges
den Repræsentantskabet af Bestyrelsen meddelte Beretning
om Foreningens Virksomhed i det forløbne Aar saavel som

Regnskabet med Revisionens Bemærkninger og Besvarelse.
Der tages derhos Bestemmelse om de Sager, som maatte

foreligge. I Tilfælde af, at der er Spørgsmaal om Foran¬
dringer i disse Statutter, saavel som, naar Bestyrelsen tror

at burde vægre sig ved at udføre nogen af Repræsentant¬

skabet tagen Beslutning, uden at Repræsentantskabet, naar

saadan Vægring er fremsat, vil forandre sin Beslutning
skal Sagen forelægges en Generalforsamling til Afgørelse.
60. Ethvert Medlem af Foreningen og enhver Repræ¬

sentant i denne er berettiget til at møde paa General¬
forsamlingen og afgive Stemme. Bestyrelsens Medlemmer

have Adgang men ikke Stemmeret; denne kan kun udøves
af de paa Generalforsamlingen tilstedeværende Repræsentanter
og de af Medlemmerne, som godtgøre deres Ret ved at

forevise Kvittering for, at forfaldne Ydelser til Foreningen
ere betalte. Til at fatte Beslutning udfordres, at i det

mindste 30 stemmeberettigede have været til Stede paa Gene¬

ralforsamlingen. Er dette ikke Tilfældet, berammes en ny
Generalforsamling med mindst 14 Dages Varsel til Afhol¬

delse paa det Sted, hvor Foreningen har sit Sæde, hvorom

Bekendtgørelse under Paaberaabelse af nærværende Paragraf
sker paa den i § 58 fastsatte Maade, og denne Generalfor¬

samling er da berettiget til at tage Beslutning uden Hensyn
til, hvor mange Medlemmer der er til Stede. Enhver

Juli.
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29 Juli. Beslutning af Generalforsamlingen maa for at være gyldig

være billiget af over Halvdelen af de afgivne Stemmer.

61. Ved alle Omvalg kunne de fratrædende genvælges.
Naar nogen fratræder sin Bestilling uden for siu Tur, fun¬
gerer den, der vælges i hans Sted, kun i det Tidsrum, der

er tilbage, indtil den fratraadte efter Tur skulde være fratraadt.
62. Formanden for Bestyrelsen erholder i aarlig Løn
1,500 Kr., der stiger med 300 Kr. for hver Million Ud¬
laanssummen forøges, dog ikke udover 3,000 Kr., og hvert

af de andre Bestyrelsesmedlemmer 300 Kr. aarlig, der stiger
med 50 Kr. paa samme Maade, dog ikke udover 500 Kr.

63. Repræsentanterne erholde i fast aarligt Vederlag

100 Kr. og for hver Vurderingsforretning, der afholdes, 1
pro mille af Assurancesummen, dog ikke udover 10 Kr. for
hver Forretning. Revisorerne lønnes hver med 200 Kr.
aarlig, der stiger med 50 Kr. for hver Million Udlaans¬
summen forøges, dog ikke udover500 Kr.; for saa vidt en

Revisor bor paa Stedet, erholder han i Erstatning for Dag¬

penge 150 Kr. aarlig.
64. Naar Bestyrelsesmedlemmer, Repræsentanter, her¬

under Repræsentantskabets Formand, og Revisorer foretage
Rejser i Foreningens Anliggender, erholde de 6 Kr. i Diæter

dagligt foruden Rejsegodtgørelse, beregnet ved Rejse paa
Jernbaner efter 2. Klasses Takst, og ved Dampskibsresser

efter 1. Klasses Takst. De erholde 2 Kr. i Befordrings¬

vederlag for hver Mil de have at rejse uden for Jernbane
og Dampskib, dog at Repræsentanterne for det i § 55 om¬
handlede ordinære Eftersyn ikke oppebære Diæter eller Be¬

fordringsgodtgørelse, men erholde 1 Kr. for hvert besigtiget
Pant, for saa vidt dette er beliggende i den By, hvori Re¬
præsentanten bor, i modsat Fald erholder han 2 Kr. for

hvert besigtiget Pant.

65. Diæter og Befordringsvederlag afholdes af For¬
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eningens Kasse efter indgiven, af Bestyrelsen anvist Reg= 29 Juli.
ning.

66. Forandring i disse Statutter kan kun foretages
ved en paa den foran foreskrevne Maade sammenkaldt Gene¬

ralforsamlings Beslutning og træder først i Kraft, naar
samme er stadfæstet af Indenrigsministeren. Beslutning

om Foreningens Opløsning har dog først Gyldighed, naar
den, efter at være vedtagen paa en Generalforsamling, atter
paa en i samme Øjemed paa den foranførte Maade med mindst

4 Ugers Varsel sammenkaldt Generalforsamling tiltrædes af

2

af de afgivne Stemmer og derhos stadfæstes af Inden¬

rigsministeren. I saadant Tilfælde deles Foreningens For¬
mue mellem Medlemmerne i samme Forhold, i hvilket de

ere pligtige at deltage i lidte Tab, men intet Medlem

kan uden sit Samtykke ved en saadan Beslutuing paalægges
at indbetale sin Gæld til Foreningen i kortere Tid, end det
hjemles ved hans udstedte Panteobligation og Foreningens

Statutter, ligesom ikke heller noget Medlem er pligtigt uden
eget Samtykke i øvrigt at taale nogen Forandring i det

Retsforhold, hvori han efter sin Panteobligation og For¬

eningens Statutter staar til Foreningen.
VI. Midlertidige Bestemmelser.
67. Repræsentanterne vælges første Gaug af de ind¬

tegnede Laansøgere i hver Kreds.
68. Det første Regnskabsaar regnes indtil den første
31. Marts efter Foreningens Stiftelse, hvorefter det første

ordinære Repræsentantskabsmøde skal afholdes inden Udgangen

af samme Aars September Maaned. I det første Regnskabs¬

aar kan Laan gives i Henhold til Vurderingsforretninger,
der ere optagne i Henhold til de i Lov af 19. Marts 1869
indeholdte Bestemmelser.

69. Repræsentantskabets Formand og Bestyrelsen er

bemyndiget til at foretage de Forandringer i eller Tillæg
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Skr. om Lysning i Slotskirken.

e

29 Juli.

til disse Statutter, som Indenrigsministeren maatte forlange
som Betingelse for Approbation.

I Kraft af den Indenrigsministeriet ved Loven af 14.
April d. A. dertil meddelte Bemyndigelse stadfæstes herved
foranstaaende Statutter, hvorhos Ministeriet i Medfør af

nævnte Lovs § 1 tilstaar denne Kreditforening de i Lov af
20. Juni 1850 § 2 a, b og d anførte Begunstigelser, hvilke
Foreningen skal nyde, saa længe den af Ministeriet befindes
at opfylde de i Loven af 14. April d. A. foreskrevne Be¬
tingelser.

Hvilket herved bringes til offentlig Kundskab.

1 Aug.

Kirke= og Undervisningsmin. (til den kongelige
Konfessionarius) ang., at der ikke haves Hjemmel

til at lade Lysning til Ægteskab og paafølgende
Vielse foretage i Slotskirken, fordi Brudgommen
hører til Hof= og Slotsmenigheden.
Efter at have modtaget Deres Højærværdigheds Ytringer

i behagelig Skrivelse af 24. Januar d. A. i Anledning af
det af Sognepræst ved Holmens Kirke Provst Rørdam rejste
Spørgsmaal om det berettigede i den efter hans Angivende

i Hof= og Slotsmenigheden stedfindende Skik, hvorefter

Lysning til Ægteskab for og Vielser af mandlige Medlemmer

af Slotsmenigheden og Kvinder uden for samme finder Sted

i Slotskirken og ikke i det Sogns Kirke, hvortil Bruden
hører, og efter om Sagen at have brevvekslet med Biskop¬
pen over Sjællands Stift og med Justitsministeriet skulde
man tjenstligst melde til behagelig Efterretning og Bekendt¬
gørelse for Slotspræst Poulsen, at man ikke skønner rettere

end, at der savnes tilstrækkelig Hjemmel til at lade Lysning

Skr. om Brandsyn.
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til Ægteskab og paafølgende Vielse foretage i Slotskirken, 1 Aug.
fordi Brudgommen hører til Hof= og Slotsmenigheden.

Bekendtgørelse om Indretuingen og Autorisa= 2 Aug.
tionen af den i Sølovens § 35 ommeldte Skibsdagbog

(Jourual) og Maskindagbog. (Indenrigsministeriet).
Indm. Saml. pag. 651.

Justitsmin. Skr. (til Amtmanden over Frede= 2 Aug.

riksborg Amt) ang., at de ved Lov 1. Marts 1889 §

13 paabndte Brandsyn ved Brandfogeden ikke kunne
undlades, fordi en nedbrændt Bygning som tilhørende

Staten synes af Statens Bygningsinspektør.
Ved med behagelig Skrivelse af 18. f. M. hertil at
indsende en Udskrift af et inden N. N. Birks Politiret op¬

taget Forhør til Oplysning om Branden den 28. Juni d.
A. af en til N. N. Skovfogedbolig hørende Staldlænge

har Hr. Kammerherren begært Ministeriets Afgørelse af,
hvor vidt de ved Lov af 1. Marts 1889 § 13, jfr. Bekendt¬

gørelse af 30. s. M. § 45, for samtlige Bygninger i Brand¬
fogeddistriktet paabudte Brandsyn ved Brandfogden har kunnet
undlades for den nedbrændte Bygnings Vedkommende paa

Grund af, at den som tilhørende Statskassen synes af
Statens Bygningsinspektør.

Foranlediget heraf skal man tjenstligst melde, at det
saaledes fremsatte Spørgsmaal maa besvares benægtende.

3 Aug.
Bekendtgørelse ang. Betingelserne for Modtagelsen

af klovbærende Husdyr paa Kvægtorvet. (Københavns
Magistrat.)
i
Herved ophæves følgende af de af Magistraten

Anledning af Mund= og Klovesygen udstedte Lekendtgørelser,
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3 Aug. nemlig Bekendtgørelserne af 12. og 26. November 1892,
hvori Indførsel til Kvægtorvet af Lødekøer og andet Levekvæg
samt Udførsel af alle klovbærende Dyr forbydes, samt Be¬

kendtgørelse af 30. Maj 1893 om Betingelser for Udførsel
af jydske Lam fra Kvægtorvet.
Derimod forbliver fremdeles gældende: Be¬
kendtgørelse af 18. Februar 1893, hvorefter alle klovbærende

Husdyr kun ville blive modtagne paa Kvægtorvet under den
Betingelse, at Administrationen skal være berettiget til at
beordre, at Dyrene uden Ophold slagtes, saafremt Mund= og

Klovesyge maatte optræde paa Kvægtorvet eller Slagtehusene
samt Bekendtgørelse af 22. Marts 1893 om Hjemstedsbe¬
viser.*)

4 Aug.

Institsmin. Skr. (til Udenrigsministeriet) ang.

den i Sølovens § 93 indeholdte Bestemmelse.
I Anledning af en Udenrigsministeriet foreliggende
Sag om Refusion af Omkostningerne ved den danske Sø¬

mand N. N.s Begravelse i Udlandet har velbemeldte Mini¬
sterium i behagelig Skrivelse af 11. f. M. begært en Ud¬
talelse af Justitsministeriet, om den i Sølovens § 93 inde¬

holdte Bestemmelse, at Rederiet, naar nogen af Skibsmand¬

skabet dør, er forpligtet til at bekoste hans Begravelse, er

saaledes at forstaa, at Rederiet ikke skal afholde Begravelses¬
omkostningerne for en Sømand, naar denne i Medfør af

Sølovens § 90 er blevet afskediget i Udlandet paa Grund
af Sygdom og indlagt paa et Hospital, hvor han senere er
afgaaet ved Døden.

Foranlediget heraf skal man tjenstligst melde, at under

Forndsætning af, at vedkommende Sømand er lovlig af¬

*) Med Undtagelse af Bek. 30. Maj 1893 findes alle

ovenanførte Bekendtgørelser optagne hver paa sit Sted
i nærværende Samling.

Skr. om statsunderstøttede Realskoler.
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skediget, paahviler det efter Justitsministeriets Formening 4. Aug.
ikke Rederiet at bekoste hans Begravelse.

Kongelig Resolution ang. Bestemmelser om Op= 9. Aug
tagelsen af Patienter med visse smitsomme Syg¬
domme i det kgl. Frederiks Hospital. (Ministeriet
for Kirke= og Undervisningsvæsenet).
Paa derom af Ministeriet for Kirke= og Undervisnings¬
væsenet nedlagt allerund. Forestilling har det behaget Hs.

Maj. Kongen alleru. at fastsætte følgende Bestemmelser om

Optagelsen af Patienter med visse smitsomme Sygdomme
i det kgl. Frederiks Hospital:
Patienter med Skarlagensfeber maa ikke modtages til

Behandling paa Hospitalet, hverken paa Eneværelser eller
paa Fællesstuer.

Patienter med Difteri og Croup maa kun modtages til
Behandling paa Hospitalet, naar Operationen er indiceret.
Er Overlægen (eller i hans Fraværelse Reservelægen) til

Stede, bør den vagthavende Kandidat æske hans Mening,
før Patienten indlægges paa Hospitalet.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. (til Skole= I1. Aug.
direktionen for Ærø Herred) ang., hvorvidt Børnene

i den By, hvori en af Staten understøttet Realskole

er beliggende, have Fortrinsret til Optagelse i Skolen
fremfor Børn fra Landet.
I et direkte hertil indsendt Andragende har Kommu¬
nalbestyrelsen for N. N. Handelsplads forespurgt, om Kom¬
munen ved Modtagelsen af det aarlige Tilskud af 2000 Kr.,

som Staten yder til Realskolen i N. N., maa antages at

være forpligtet til at optage Børn, hjemmehørende i N. N.
Landsogn, i Realskolen, naar Byens Børn kunne optage alle
de ledige Pladser, samt om Kommunalbestyrelsen er berettiget

1094 V. om Brevforsendelser udenfor Verdenspostforeningen.

1893.

11 Aug. til, uanset at de udenbys Børn have besøgt N. N. Realskole

i et eller flere Aar, at bortvise disse fra Skolen, naar det

maatte udkræves for at skaffe Plads til indenbys Børn.
Saaledes foranlediget skal man tjenstligst anmode Direk¬

tionen om behageligst at ville tilkendegive bemeldte Kom¬
munalbestyrelse, at det maa anses for absolut stridende

mod Hensigten med Statens Tilskud til bemeldte Skole, hvis

denne vilde vægre sig ved at optage Elever fra det paagæl¬
dende Landsogn, idet de offentlige Tilskud til Skoler ikke ere
beregnede paa at komme en enkelt By, men et større Op¬

land til gode, hvoraf tillige følger, at N. N. Kommunalbe¬
styrelse endnu mindre kan være berettiget til at bortvise

allerede optagne udenbys Elever fra Skolen, fordi der savnes

Plads for indenbys Disciple.

12 Aug

Bekendtgørelse ang. Taksten for Brevforsendelser

Nr. 196.

fra Danmark til Lande uden for Verdenspostforeningen.
(Indenrigsministeriet.)
Det bringes herved til almindelig Kundskab, at den
Takst, der gælder for Brevforsendelser fra Danmark til saa¬
danne Lande i Verdenspostforeningen, over for hvilke der i
Henhold til Verdenspostkonventionen af 4. Juli 1891, Ar¬

tikel 5, 2—1, opkræves Tillægstakst, fra den 1. September

d. A. at regne vil finde Anvendelse ogsaa med Hensyn til
Brevforsendelser fra Danmark til Lande uden for Verdens¬

postforeningen.*)

12 Aug.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. (til Skole¬
direktionen for Dronninglund Herred) ang., hvor¬

vidt en Lærer er berettiget til at forlange Porto¬

udgifter ved Indseudelse af de maanedlige Indberet¬

*) Se Bekendtgørelse fra Generaldirektoratet for Postvæ¬
senet af 18. s. M.

Skr. ang. Præsters Besøg hos Arrestanter. 1095 1893.

ninger om Skoleforsømmelser refunderede af Kom= 12 Aug.
munens Kasse.
brevvekslet med Indenrigsministeriet,
der har udtalt, at forsaavidt det efter de stedlige Forhold

ikke maa paahvile Læreren selv at bringe eller lade bringe
de ommeldte Indberetninger til vedkommende, maa det holde

for, at de omhandlede Portoudgifter maa afholdes af Sogne¬
kommnnens Kasse.

Justitsmin. Skr. (til Ministeriet for Kirke= og 16 Aug.

Undervisningsvæsenet) ang. Præstens Adgang til at
besøge Arrestanten i Enrum.
Ved hertil at oversende et Andragende, hvori Sogne¬

præsten i N. N. Købstad besværer sig over, at Byfogden
sammesteds har givet Arrestforvareren Ordre til, for saa vidt

angaar Varetægtsarrestanter, for hvis Vedkommende den
imod dem indledede Undersøgelse ikke er afsluttet, at være
til Stede i Arresterne, naar Andrageren i Henhold til Kirke¬

og Undervisningsministeriets Bekendtgørelse af 9. December

f. A. angaaende nærmere Ordning af den gejstlige Betjening
i Arresthusene indfinder sig for at tilse de i nævnte Købstads
Arresthus hensiddende Fanger, samt at Byfogden, efter at

Andrageren har rejst Indsigelse imod den saaledes givne
Ordre, ikkun har erklæret sig villig til at modificere denne

noget i saadanne enkelte Tilfælde, hvor der maatte skønnes
at maatte være særlig Grund dertil, har velbemeldte Mini¬

sterium begært en Udtalelse fra Justitsministeriet om, hvor
vidt samme finder, at der kan gives den Stilling, som By¬
fogden har indtaget i nærværende Tilfælde, Medhold.
Foranlediget heraf skal man tjenstligst melde, at man

med Kirke= og Undervisningsministeriet er enig i, at den
præstelige Sjælesorg udkræver Samtale i Enrum, og at der
derfor uden for de Tilfælde, hvor Forhørsdommeren finder

109G B. ang. Brevforsendelser udenfor Verdenspostforeningen.
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fuldstændig Isolation fornøden, bør gives Præsten Adgang

16 Aug.

til Arrestanter i Enrum, uden at dette betinges af Arrest¬
forvarerens eller andres Overværelse, hvilket man har til¬
kendegivet vedkommende Retsbetjent.

18 Aug

Bekendtgørelse ang. Taksten for Brevforsendelser

fra Danmark til Lande udenfor Verdenspostforeningen.
(Generaldirektoratet for Postvæsenet.
Det bringes herved til almindelig Kundskab, at Taksten
for Brevforsendelser fra Danmark til Lande udenfor Verdens¬

postforeningen i Henhold til Indenrigsministeriets Bekendt¬

gørelse af 12. d. M. fra 1. September d. A. at regne vil
blive opkrævet med følgende Beløb:
Almindelige Breve

30 Ø. pr.3 Kvint

Brevkort

15—

Tryksager

10 — — 10

Forretningspapirer

25 — indtil 10 Kvint
30 — over 10—20 Kvint
35— — 20—30 —

40 — — 30—40 —
50 — — 40 —50 —

og saaledes 10 Ø. mere for
hver 10 Kvint eller Del deraf.

Vareprøver eller Mønstre

15 Ø. indtil 10 Kvint

20 over 10—20 Kvint
30— — 20—30

og saaledes 10 Ø. mere for

hver 10 Kvint eller Del deraf
16 Ø.
Anbefalingsgebyr...

Til følgende af de heromhandlede Lande skulle disse
Takster forudbetales:

Birma (den ikke britiske Del heraf); den nordvest¬

lige Del af Borneo (Saravak), Ascension; Mada¬
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gaskar med Undtagelse af Tamatave, St. Marie og Ma= 18. Aug.
junga; Vestkysten af Afrika med Undtagelse af de der¬
værende europæiske Besiddelser; Ny Britannien; Ny Ir¬

land; Salomonsøerne; Ny Hebriderne; Ven¬

skabsøerne (Tonga); De lave Øer; Santa Cruz;
Cooksøerne; Tubnay= eller Australgerne; Union¬
gerne; Phøniksøerne; Chatamøerne; Ellice¬

øerne; Gilbertsøerne og Norfolk.

Overfor de øvrige udensor Verdenspostforeningen væ¬
rende Lande ere Reglerne sor Brevtaksternes Betaling de

samme som overfor Lande i nævnte Forening.
Til Lande udenfor Verdenspostforeningen kan der sendes

Enkeltbrevkort til Taksten 15 Ø. pr. Kort via England,
ligesom der ogsaa ad nævnte Dirigeringsvej kan jendes
Brevkort med betalt Svar (Takst 30 Ø.) til de af nævnte
Lande, der ere britiske Kolonier, dog med Undtagelse af St.
Helena.

Medens der som almindelig Regel ikke kan tages Mod¬

tagelsesbeviser for anbefalede Forsendelser til Lande udenfor
Verdenspostforeningen, kan dette dog ske i Forbindelsen med

Capstaden.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. (til Skole= 19. Aug.
direktionen for Dronninglund Herred) ang., at det

kan forlanges, at Børnene skifte Fodtøj i Skolen,

naar Udgifterne til Skifteskoene ikke paalægges For¬
ældrene.

I behagelig Skrivelse af 9. d. M. har Direktionen ved
at meddele, at Læreren ved den nyopførte N. N. Skole i

N. N. Sogn har indført Fodtøjsskiftning for Børnene i
Skolen, men at en Del af Distriktets Beboere — der have

Børn i Skolen — ere utilfredse med denne Ordning og
have forlangt deres Børn fritagne for Fodtøjsskiftningen,

1893.

1098

Skr. ang. Underholdsbidrag.

19. Aug forespurgt, hvorvidt Læreren ikke maatte være berettiget til

at fordre Paabudet om Fodtøjsskiftningen efterkommet af
samtlige Børn i Skolen paa Betingelse af, at det paagæl¬

dende Fodtøj (Sivsko) ikke forlanges anskaffet af Forældrene,
og at i øvrigt selve Omskiftningen af Fodtøjet (i Skolens

Forstue) foregaar med fornøden Orden og under fornøden
Kontrol af Læreren.

I den Anledning skal Ministeriet tjenstligst meddele, at

man i Overensstemmelse med, hvad man tidligere har ud¬
talt, jvf. Ministeriets Skrivelse til Skoledirektionen for Morsø

Herreder af 25. Januar 1889 der er optagen i den ved

Ministeriets Foranstaltning udgivne Samling af Love og
Ekspeditioner vedrørende Kirke= og Skolevæsen, maa antage,

at den paagældende Foranstaltning, som man forudsætter er

foretagen med den lokale Skolebestyrelses Billigelse, kan for¬

langes gennemført paa Betingelse af, at Udgifterne til Skifte¬
skoene blive Forældrene uvedkommende.

19. Aug.

Justitsmin. Skr. (til Amtmanden over Ring¬

kjøbing Amt) ang, at det ikke kan paalægges en
Barnemoders Opholdskommune at udrede Underholds¬

bidrag, naar det paa den Tid, da Begæringen rettes
til samme, er sandsynligt, at Barnefaderen har for¬
ladt Landet.

Med behagelig Skrivelse af 25. f. M. har Hr. Amt¬
manden forelagt Justitsministeriet til Afgørelse et fra Politi¬

mesteren i N. N. Købstad fremkommet Andragende, hvori
denne, næst at meddele, at ugift Fruentimmer N. N. af be¬
meldte Købstad den 13. Oktober f. A. henvendte sig til ham

med Begæring om, at det Malersvend N. N. i Henhold til

N. N. Amts Resolution af 14. August 1891 paahvilende

Underholdsbidrag for Halvaaret fra 5. April til 5. Oktober
f. A. til hendes uden for Ægteskab fødte Datter maatte

Cirt. ang. Lægetilsyn med ankomne Rejsende. 1099
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blive inddrevet hos bemeldte Malersvend N. N. eller even¬
19. Aug.
tuelt betalt hende af det offentlige, at Malersvenden derefter

i Overensstemmelse med Lov Nr. 73 af 12. April 1892

§ 4 er bleven efterlyst, at Efterlysningen imidlertid ikkun

har ført til det Resultat, at det gentagne Gange oplystes,
at Barnefaderen under samme havde Ophold her i Landet,
medens det ikke lykkedes at afkræve ham Bidraget, samt at

det nu maa antages, at han har Ophold i Udlandet, fore¬
spørger, om den af Barnemoderen fremsatte Begæring om

Bidragets Betaling af det offentlige kan afvises af ham,
uanset den Omstændighed, at Barnefaderen har været her i

Landet, efter at Begæringen blev fremsat.

Foranlediget heraf skal man tjenstligst melde, at Mini¬
steriet saavel efter Indholdet af den foran citerede Lovpara¬

grafs 2. Stykke 1. Punktum som efter den i samme Pa¬

ragrafs 3. Stykke sidste Punktum indeholdte Forudsætning

maa anse det for Lovens Mening, at der ikke kan paa¬

lægges Moderens Opholdskommune nogen Forpligtelse til

at udrede Bidraget, naar det paa den Tid, da Begæringen
rettes til samme, anses sandsynligt, at Barnefaderen har

forladt Landet, og at der derfor i nærværende Tilfælde ikke
fra Politimesterens Side kan foretages videre i denne Sag.

Justitsmin. Cirk. (til samtlige Sundhedskom= 21. Aug.
missioner) ang. Lægetilsynet med Personer, der ind¬

komme her i Riget fra Lande, ligeoverfor hvilke al¬
mindeligt Eftersyn i Anledning af Kolera eller Kva¬
rantæne er sat i Kraft.
Med Hensyn til, at det ifølge § 3 af Lov angaaende
yderligere Foranstaltninger mod Indførelse af asiatisk Kolera

af 1. April d. A. tilkommer de Sundhedskommissioner,
hvem Ledelsen af Foranstaltninger mod Udbredelsen af smit¬

somme Sygdomme, der ere Genstand for offentlig Behand¬

1101 Str. ang. Bidrag til Kirterne i Kbhvn.
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21. Aug. ling, paahviler, at ansætte de Læger, som, naar Justitsmini¬

steriet i Henhold til den samme ved bemeldte Lovs § 2 givne
Bemyndigelse maatte anordne Lægetilsyn med Personer, der

indkomme her i Riget fra Lande, lige over for hvilke al¬
mindeligt Eftersyn i Anledning af Kolera eller Kvarantæne

er sat i Kraft, skulle overtage det nævnte Tilsyn, skal man
for det Tilfælde, at Justitsministeriet maatte finde sig for¬

anlediget til at anordne saadant Lægetilsyn, tjenstligst have
Sundhedskommissionerne anmodede om allerede nu at ville

træffe fornøden Aftale med de Læger, hvem det nævnte

Hverv i paakommende Tilfælde ønskes overdraget, samt om

til Justitsministeriet at afgive Indberetning om, hvilke Læger
der i Henhold hertil ansættes.

Det tilføjes, at der kan tilbydes vedkommende Læge
Betaling for Eftersynet efter Reglerne i Lov om Foranstalt¬

ninger imod Udbredelse af smitsomme Sygdomme af 30.
Marts f. A. § 24.

23. Aug.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. (til Kjøben¬
havns Magistrat) ang. en i Skatteaarets Løb for¬

flyttet Militærs Forpligtelse til at svare det ham
paalignede Bidrag til Kirkerne i Kjøbenhavn.
I Anledning af, at Oberstløjtnant N. N. af Aarhus,
der, efter i en Aarrække at have boet her i Staden, den

31. Marts f. A. blev forflyttet til Aathus, hvor han per¬

sonlig siden 11. April f. A. har havt fast Bopæl, medens
hans Familie og Husstand forblev boende her i Staden til

Oktober Flyttedag f. A, har protesteret mod at betale det
ham i Henhold til Lov af 1. April 1888 for Aaret 1892

paalignede Bidrag til Kirkerne i Kjøbenhavn, har Magi¬

straten i behagelig Skrivelse af 28. f. M. forespurgt om,
hvilken Forpligtelse der efter Indholdet af Loven af 1 April

Skr. ang. Nandensaaret.
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1888 maa antages at paahvile den paagældende i saa Hen=25. Aug.
seende.

I denne Henseende skulde Ministeriet tjenstlig melde til
behagelig Efterretning, at det ikke skønner rettere, end at
Oberstløjtnant N. N. maa have Krav paa en Nedsættelse

af det ham paalignede Bidrag, svarende til Tiden fra 11.

April f. A. til Skatteaarets Ende, men at Sagen forøvrigt
henhører under Domstolenes Afgørelse.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. (til Biskoppen 25. Aug.
over Viborg Stift) ang. Højestesterets Dom af 18.

Maj 1893 om Deling af et Præsteembedes Ind¬
tægter og Udgifter i Raadensaaret.
I hoslagte Andragende har Sognepræst for N. N. Me¬

nigheder N. N. med Henvisning til Højesterets Dom af

18. Maj d. A. forespurgt, hvorledes forskellige Udgifter og
Indtægter skulle deles mellem ham og Eftermanden i Naa¬
densaaret i hans forrige Embede, der løber fra den 9.

September f. A. til den 8. September d. A.
I Anledning heraf skulde Ministeriet tjenstligst udbede

sig Deres Højærværdigheds Ytringer behagelig meddelte, idet
bemærkes, at da Højesteret i den nævnte Dom er gaaet ud

fra, at der til et Naadensaars Indtægter vil være at hen¬

føre de Indtægter, som efter Lovgivningen forfalde eller ere
fuldt erhvervede i det indenfor Naadensaaret faldende Tids¬

rum, saaledes at disse medregnes med deres fulde Beløb
uden Hensyn til, hvor lang eller kort Tid der er forløben,

siden saadan Indtægt sidst er oppebaaren, ligesom de Ud¬
gifter,der forfalde i samme Tidsrum, maa medtages med

deres fulde Beløb, medens Udgifter, hvis Forfaldstid falder
udenfor Naadensaarstidsrummet, uden Hensyn til, for hvil¬

ket Tidsrum de paagældende Udgifter gælde, falde udenfor

Naadensaarsopgørelsen, vil der ved denne for samtlige Ud¬
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25. Aug gifters og Indtægters Vedkommende formentlig være at tage

udelukkende Hensyn til Indtægternes og Udgifternes For¬

faldstid i Stedet for, som tidligere antaget, til, hvor stor

en Del af det Tidsrum, for hvilket den paagældende Ind¬
tægt eller Udgift løber der falder indenfor Naadensaaret.

En positiv Undtagelse herfra, maa Ministeriet dog fremdeles
antage, gælder med Hensyn til Renter af Kapitaler, der ere

betalte og udsatte for beneficeret Gods, Tiender eller Jor¬

der, som ere bortsolgte, idet denne Indtægt vil være at dele
i Overensstemmelse med Reglerne i Reskript 26. Oktober

1798, jfr. Kanc. Prom. 26. Marts 1808, og i Analogi
hermed maa Ministeriet ligeledes antage, at ogsaa Renter

af andre Embedskapitaler samt Udgifter ved Forrentning og
Afdragning af Embedslaan ville være at dele. En Selv¬
følge er det derhos ogsaa, at der med Hensyn til Deling
af Avlen og Tienden fremdeles vil være at forholde efter

Lovens positive Regler herom.
Med Deres Højærværdigheds Svar bedes det medføl¬
4

gende behagelig remitterer¬

25. Aug.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. (til Amt¬

manden over Odense Amt) ang., hvorvidt Mini¬

steriet maatte fordre, at en paa Aandssvageanstalten
paa Gl. Bakk=hus med Statsunderstøttelse anbragt
Dreug, som Forældrene, efter at han var kommen

*) Ovenstaaende Høringsskrivelse medtages her, fordi de i
den udtalte Principper i det hele ere fulgte i senere

ministerielle Skrivelser angaaende Naadensaars Deling,

af hvilke flere findes optagne i den af O. Damkier

og P. Thrige udgivne Samling af Love og Ekspedi¬
tioner vedkommende Kirke= og Skolevæsen 1893, men

som ere af for specielt Indhold til at egne sig til Op¬
tagelse i nærværende Samling.

Str. ang. Udlændinge som Forlovere. 1103 1893.
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hjem i en Ferie, ikke paany ønskede anbragt paa 25. Aug
Anstalten, paany skulde indsendes.
at det ikke kan fordres, at den paa¬

gældende mod Forældrenes Ønske anbringes paa Aands¬
svageanstalten.

Justitsmin. Skr. til Ministeriet for Kirke= og 25. Aug.

Undervisningsvæsenet) ang., hvorvidt en Udlænding

kan fnngere som Forlover for sin Søn her i Riget.
Ved at tilbagesende et Justitsministeriet til Betænkning
tilstillet Andragende, hvori Sognepræsten for N. N. Menig¬
hed for vedkommende anholder om, at N. N. fra Finland
maa fungere som Forlover ved sin Søn Godsbesidder N. N.s

forestaaende Ægteskab med en Datter af en herværende

Godsejer, skal man tjenstligst melde, at den Omstændighed
at vedkommende er bosat uden for Riget, efter Justitsmini¬

steriets Mening i og for sig ikke udelukker ham fra at sun¬
gere som Forlover, for saa vidt Forløftet afgives her i
Landet.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. (til Biskoppen 30.Aug
over Sjællands Stift) ang. Tilvejebringelse af et
Ligkapel paa en Landsbykirkegaard.
Efter at have modtaget Deres Højærværdigheds i be¬
hagelig Skrivelse af 12. f. M. afgivne Ytringer i Anledning
af et Andragende, hvori N. N. Sogneraad, da Sundheds¬

kommissionen har fremsat Ønske om, at der maa blive opført

et Ligkapel paa N. N. Kirkegaard, forespørger om, hvem

det paahviler at lade et saadant Ligkapel opføre, skulde Mini¬
steriet tjenstlig anmode Dem om behagelig at tilkendegive

Sogneraadet, at ligesom Opførelsen af et Ligkapel ikke af

Kirkesynet kan paalægges Kirkeejeren, saaledes har Justits¬
ministeriet, med hvilket man har brevvekslet om Sagen,
Jjortende Hæfte.

47
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30. Aug. ytret, at der efter dets Formening ikke haves Hjemmel til

at kræve et Ligkapel opført, og at Tilvejebringelsen af et
saadant saaledes kun kan ske ad Frivillighedens Vej.

Det tilføjes, at saafremt et Ligkapel opføres, maa

Synets Bestemmelse om dets Plads paa Kirkegaarden m. v.
erhverves.

31. Aug.

Første Revisionsdep. Cirk. (til samtlige Amt¬

mænd) ang. Retsbetjentenes Forpligtelse til at føre
Hovedbog.
Ifølge Revisionsdepartementets Cirkulære af 9. Marts

1866 (i Min. Tid. A. for 1872 pag. 89) og 7. Marts

1867 Stykket II (ib. pag. 101) om Retsbetjentenes Bog¬
føring over Oppebørseler ville de nævnte Embedsmænd for
samtlige de Oppebørseler, de have for det offentlige, saavel

som for de private Midler, de have under Forvaltning i
deres Embedsstilling, uden nogen Undtagelse, have at føre
Kassebog og Hovedbog.

Da Revisionsdepartementet er foranlediget til For¬
modning om, at der ved nogle Retsbetjentembeder ikke føres
Hovedbog, eller dog ikke for alle Oppebørslers Vedkom¬

mende, skal man tjenstligst anmode Dhrr. Amtmænd om

behageligen at ville foranledige, at denne Mangel afhjælpes
ved de Retsbetjentembeder, hvor den maatte være til Stede
Idet man i det hele kan henvise til de i de ovennævnte

Cirkulærer givne Bestemmelser, skal her kun fremhæves, at
der for enhver Kasse, for hvilken der ikke føres særskilt

Hovedbog, vil være at føre en Konto i den almindelige
Hovedbog, og at der i Hovedbogen ogsaa altid vil være at

føre nøjagtige Fortegnelser over samtlige Aktiver, som enhver

Kasse eller (med Hensyn til Skiftehovedbogen) ethvert Bo
ejer, samt at Renterne af Aktiverne ville være at afskrive

sammesteds, naar de betales.

Res. om Forandr. i Plan f. Søofficersskolen. 1105
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Justitsmin. Skr. (til Amtmanden over Odense 31. Aug.
Amt) ang., at Udgiften ved Tilsynet med de
i
Hjemmet tilbageblevne Børn, efterat Forældrene ere

indlagte til vederlagsfri Behandling paa et Epidemi¬
hus, ikke kan afholdes som Epidemindgift.
Med behagelig Skrivelse af 31. f. M. har Hr. Kam¬

merherren hertil indsendt et Andragende, hvori N. N. By¬
raads Udvalg for Fattigvæsenet ved at meddele, at N. N.
af bemeldte By tillige med Hustru og to Børn den 23. Juni

d. A. ere blevne indlagte til vederlagsfri Behandling paa

Epidemihuset i bemeldte Købstad som lidende af Tysus, og
at det har været nødvendigt at antage en Sygeplejerske til
at passe tre i Hjemmet tilbageblivende mindre Børn, der ikke

vare angrebne af Sygdømmen, anholder om, at det til

Sygeplejersken herfor erlagte Vederlag til Beløb 49 Kr. 50
Ø. maa i Henhold til § 16, 2. Stykke, i Lov af 30.

Marts f. A. om Foranstaltninger imod Udbredelse af smit¬

somme Sygdømme blive afholdt i Overensstemmelse med
den nævnte Lovs § 26.

Foranlediget heraf skal man tjenstligst melde, at, da
Hensynet til Sundhedsforholdene er blevet tilstrækkelig

fyldestgjort ved de syges Fjernelse fra Hjemmet, maa Justits¬
ministeriet anse den til Tilsyn med de i Hjemmet tilbage¬

blevne Børn trufne Forholdsregel som en Forsørgelsesfor¬

anstaltning, og at derfor det dertil medgaaede Beløb ikke
kan afholdes som Epidemindgift.

Kgl. Resøl. ang. Forandringer i den kongelige 1. Sept.
Anordning af 9. September 1887 ang. Plan før
S
Søofficersskolen.

(Marineministeriet).

Følgende Forandringer foretages, nemlig:

i § 5, 4. Stykke under Punkt 3 udgaar Ordet
„Maskinlære;

IIOG, Res. om Forandr. i Plan f. Søofficersstolen.

1893.
——

l. Sept.

i § 20 tilføjes under Punkt 1 under Ordene „Juler¬

nationale Regler“ „endvidere Theorien for Orkaner og
Regler for Manøvrering under disse“
i samme § affattes Punkt 4 saaledes: „Maskinlære.

Undervisningen omfatter Maskinlære i det Omfang, som
fordres ved Styrmandseksamens 1. Afdeling“

i samme § indskydes et nyt Punkt 19, saalydende:
„Søret Undervisningen omfatter Søret i det Omfang,

som fordres ved Styrmandseksamens 1. Afdeling; paa
dette Fag anvendes omtrent 8 Timer“
i § 21 bortfalde de 4 første Linier og i deres Sted
indsættes følgende:

„Der gives følgende 42 Karakterer:
Navigation og Søret. 8 Karakterer for 4 mundt¬

lige Spørgsmaal — et i den terrestriske, et i den astrono¬
miske Del af Navigationen, et i „Jnternationale Regler“

et i Søret — og for fire skriftlige Opgaver“

1. Seyt.

Kgl. Resol ang. Betingelserne for, at Sekønd¬
lientenanter i Søofficerskorpset kunne indgaa Ægte¬
skab. (Marineministeriet.)
Bestemmelsen i kongelig Resolution af 4. April 1870
om, at Sekondlieutenanter, der ønske at indgaa Ægteskab,

fritages for at bevisliggøre, at de ere eller ved deres
Giftermaal ville komme i Besiddelse af en vis Indtægt ud

over deres Lønning, ophæves for tjenestegørende Sekond¬
lieutenanters Vedkommende;

tjenestegørende Sekondlieutenanter i Søofficerskorpset
ville med Hensyn til Opnaaelse af Tilladelse til at indgaa

Ægteskab have at forholde sig som faste Officerer, saaledes

ogsaa at bevisliggøre, at de ere eller ved deres Giftermaal
ville komme i Besiddelse af en aarlig Indtægt af 1,200 Kr.
foruden deres Lønning;
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Bestemmelsen om Hjemsendelse paa Grund af Gifter= 1. Sepl.

maal efter Udløbet af den paatagne Tjenestetid bortfalder:

den Omstændighed, at Sekondlieutenanter, efter af en
eller anden Grund at være blevne hjemsendte, have ind¬

gaaet Ægteskab, medens de vare hjemsendte, vil i og for sig
ikke være nogen Hindring for, at de kunne forfremmes til

Premierlieutenanter, men de skulle da, forinden de kunne

indstilles til Forfremmelse, bevisliggøre, at de ere og ville

vedblive at være i Besiddelse af den samme faste aarlige
Indtægt, der fornden Lønningen fordres af de tjeneste¬
gørende Sekondlieutenanter for at opnaa Tilladelse til at
indgaa Ægteskab.

Kgl. Resol. ang. Rang for førskellige Embeder
1.
samt ang. Ophævelse af en Rangbestemmelse (Kon¬
sejlpræsidiet.)
Paa Konsejlspræsidentens derom nedlagte allerunder¬

danigste Forestilling har det behaget Hans Majestæt Kongen
allernaadigst

at bifalde, at den Bestemmelse i allerhøjeste Resolution

af 20. Maj 1874, ifølge hvilken der er tillagt dem, der
beklæde Embederne som Professorer i de ved Kjøbenhavns
Universitet normerede Lærerposter, Rang i 3. Klasse Nr.

9 efter Rangforordningen, bliver forandret saaledes, at denne

Rang tillægges alle dem, der beklæde Embederne som Profes¬
sorer ved Universitetet, og som ikke tillige ere Medlemmer
af Konsistoriet,

at tillægge dem, der beklæde efternævnte Embeder,
følgende Rang:

i 2. Klasse Nr. 5: Generaldirektøren for Statsbanedriften:
i 2. Klasse Nr. 12: Kommandanten i Kjøbenhavn og

Citadellet Frederikshavn;

i 3. Klasse Nr. 3: Indenrigsministeriets Kontrolrevisor for
47“

Hept.
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Statsbanernes Regnskabsvæsen; Kommitterede ved Stats¬

1. Sept.

banedriften;

i 3. Klasse Nr. 8: Forvaltningscheferne ved Statsbane¬
driften;

i 3. Klasse Nr. 9: Veterinærfysikus;

i 4. Klasse Nr. 3: Sygekasseinspektøren;
i 4. Klasse Nr. 4: Cheferne for Ekspeditionskontorerne
under Generaldirektoratet for Statsbanedriften;

i 5. Klasse Nr. 4: Kontorchefer, Revisorer, Hovedbogholderen,

Hovedkassereren, Kassekontroløren, Baneingeniører, Tele¬

grafingeniører, Maskiningeniører, Maskininspektører, Tra¬
fikinspektører, og Skibsinspektøren ved Statsbanedriften;
i

6. Klasse Nr. 4: Skibsførere af 1. Klasse ved Stats¬

banedriften; Stationsforstanderen ved Kjøbenhavns Jern¬
banestation;
og at bifalde, at den Bestemmelse i allerhøjeste Resolution

af 20 Maj 1874, ifølge hvilken der er tillagt den, der
beklæder Stillingen som Direktør for Statsjernbanerne

Rang i 3. Klasse Nr. 3 efter Rangforordningen, sættes ud
af Kraft.

4. Sept.

Indenrigsmin. Skr. (til Amtmanden over Hjørring

Amt), hvørved Elling og Tolne Sogne adskillesi
kommunal Henseende fra 1. Januar 1894 at regne
for fremtidigt at udgøre tvende selvstændige Kom¬
muner.

6. Sopt.

Kirke= og Undervisningsmin. Cirk, (til Biskopperne)
ang. den Fremgangsmaade, der vil være at følge,

naar en Kirke skal forsynes med særligt Varme¬
apparat.

1893.
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Ifølge Lov om Kirkers Opvarmning af 9. Marts d. A.

6. Se

§ 2, 1. Stykke, kan Ministeriet, naar Kirken paa Grund

af sin Størrelse, monumentale Karakter eller af lignende
Grunde ikke hensigtsmæssigt kan opvarmes ved almindelig

Kakkelovn, og naar i øvrigt de i nævnte Lovs 8 1 ommeldte

Betingelser ere til Stede, efter Synets Indstilling anordne
Anbringelsen af særligt Varmeapparat efter en af Ministeriet

approberet Plan, hvortil Midlerne da som Regel tilveje¬

bringes paa den i Paragraffens 2. Stykke bestemte Maade

For Udførelsen af den trufne Bestemmelse om Anbringelse
af særligt Varmeapparat drager Ministeriet i Henhold til
sidste Stykke af den citerede Paragraf Omsorg.

For at tilvejebringe en saa vidt muligt ensartet Be¬
handling af de herhen hørende Sager har Ministeriet fundet
det rigtigt at meddele Deres Højærværdighed nedenstaaende
til. Efterretning for Synene og andre vedkommende an¬

gaaende den Fremgangsmaade, der som Regel vil være at
følge i disse Tilfælde.
1. Kirkesynets

Indstilling til Ministeriet om Anbrin¬

gelse af et særligt Varmeapparat maa altid være ledsaget af

de fornødne Oplysninger om, hvor vidt de i Lovens § 1

omhandlede Betingelser for, at Paalæg om Kirkers Op¬
varmning overhovedet kan gives, ere til Stede, nemlig at
Flertallet af de der nævnte Personer have ønsket Kirken op¬

varmet, og at de fornødne Midler til Opvarmningens Iværk¬
sættelse ere sikrede for 5 Aar.

2. Ønsker et Kirkesyn, forinden det til Ministeriet gør

Indstilling om et særligt Varmeapparats Anbringelse, at
modtage en sagkyndig Udtalelse om, hvor vidt saadant maa
anses for det hensigtsmæssigste, vil det ved Henvendelse til

Ministeriet kunne foranledige, at dette lader Forholdene

undersøge ved en paa dets Bekostning udsendt sagkyndig,
der, om det ønskes, ogsaa vil kunne udtale sig om, hvor
stort et Beløb aarligt der maa være sikret, for at Midlerne

1893.
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6. Sept. til Kirkens Opvarmning ved Varmeapparat kunne siges at

være til Stede. Resultatet af denne Undersøgelse tilstilles
Synet.

3. Synets Beslutning om Indstilling til Ministeriet

om særligt Varmeapparats Anbringelse bør altid fattes under

en lovformeligt tilvarslet ordinær eller ekstraordinær Syns¬
forretning. Samtidigt med Beslutningen herom bliver det,
hvis Kirken er i privat Eje (9; ikke ejer sig selv), at fast¬

sætte af Synet og at tilføre Synsprotokollen, hvor meget

der efter Synets Skøn vilde medgaa til Anskaffelse af de

til Kirkens Opvarmning fornødne almindelige Kakkelovne.
Selve Indstillingen til Ministeriet bør ikke iværksættes,

førend det er afgjort, at der af vedkommende ikke sker Ind¬

ankning af Synets Beslutning om Kirkens Opvarmning —
altsaa først 3 Maaneder efter at Synet er afholdt, medmindre
vedkommendes udtrykkelige Afkald paa Indankning forinden
erhverves.

4. Naar Synets Indstilling foreligger, indhenter Mini¬
steriet fra sin sagkyndige Konsulent et Forslag til Kirkens
Opvarmning og anordner derefter Varmeapparatets Au¬

bringelse i Overensstemmelse hermed samt drager Omsorg
for denne Bestemmelses Udførelse.

Dette kan, naar Kirkens Bestyrelse eller Tiendeejeren

samtykker heri — hvorom deres Erklæring indhentes under

den Synsforretning, ved hvilken Synet beslutter Indstillingen
til Ministeriet, eller, hvis de ikke ønske at erklære sig herom

allerede paa dette Tidspunkt, naar Konsulentens Forslag til
Kirkens Opvarmning foreligger, —ske ved, at hele Arbejdets

Udførelse overdrages til dertil af Ministeriet antagne, i slige
Arbejder kyndige Folk efter Overslag og under fornøden
Kontrol — saaledes at Kirketiendeejeren, hvis Kirken er i

privat Eje, betimeligen stiller det Beløb, som han skal bi¬

drage til Varmeapparatets Anskaffelse, til Ministeriets Dis¬
position i det omhandlede Øjemed.
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Vælge vedkommende selv at lade Arbejdet udføre, ville 6. Sept.

de, saa snart de fra Ministeriet modtage dets Konsulents

Forslag til Kirkens Opvarmning, have at lade udarbejde
Plan og Overslag paa Grundlag deraf og at indsende samme

til Ministeriets Approbation. Ministeriet vil derefter ind¬
hente Betænkning fra Konsulenten om den indsendte Plan
med Overslag. Forkastes samme, ville vedkommende have

ufortøvet derefter at lade udarbejde og hertil indsende ny
Plan med Overslag.

Approberes Planen af Ministeriet —eventuelt med
Ændringer —, er Ministeriet berettiget til samtidigt med

Approbationen at træffe Bestemmelse om, at der enten skal
efter dets nærmere Anvisning antages særlig sagkyndig Med¬
hjælp ved Udførelsen, eller at Arbejdet skal tilses af en af

Ministeriet for dets Regning antagen sagkyndig Mand med
Myndighed til at standse Arbejdet eller forlange det udførte
omgjort; men der vil i begge Tilfælde, naar Arbejdet er
udført, være at foretage en Prøvefyring under Opsigt af

en af Ministeriet dertil beskikket Tekniker og efter hans An¬
visning.

5. Vægrer nogen sig i Tilfælde, hvor Ministeriet i
Henhold til Lovens § 2 efter Synets Indstilling har an¬
ordnet særligt Varmeapparat i en Kirke, ved at efterkomme

dette Paalæg, eller undlader vedkommende at træffe de her¬
til fornødne Foranstaltninger, vil Foranstaltningen være at
fremtvinge ad Rettens Vej ved Søgsmaal imod paagældende
anlagt af Ministeriet.

6. Hvis det er en Kirke, der ejer sig selv, som Paa¬

læget om et særligt Varmeapparat gives, vil der være at

gøre Indstilling til Ministeriet om, om Kirken i Henhold
til Loven skal anses for at have Midler til enten helt at

udrede Beløbet til Dækning af Udgiften til det særlige

Varmeapparats Anskaffelse eller at betale aarlige Renter og

Afdrag af et i den Anledning optaget Laan. Finder Mini¬
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6 Sept. steriet det fornødent, at der til Varmeapparatets Anskaffelse

optages Laan efter de i § 2, 2. Stykke, 2. Punktum der¬

om givne Regler, forholdes hermed som nedenfor under
Nr. 7 anført.

7. I alle Tilfælde, hvor Udgiften ved Anbringelsen af

særligt Varmeapparat i Henhold til § 2, 2. Stykke, 2. Punktum
helt eller delvis vil være at dække ved Hjælp af Laan, under¬

rettes vedkommende Kommune herom samtidigt med, at Mini¬
steriet approberer Plan og Overslag, for at der derefter af
Kommunen kan træffes fornøden Aftale med paagældende

om, hvor vidt Laanet vil være at optage af Kommunen
selv, eller af Kirken eller Tiendeejeren imod Kommunens

Garanti. Laanet maa ingen Sinde komme til Udbetaling
uden efter Tilladelse fra Ministeriet, der først meddeles,

naar Arbejdet er fundet tilfredsstillende udført, og sagkyndig

Erklæring herom foreligger, blandt andet efter Resultatet af
den ovenfor (se Slutningen af Nr. 4) omtalte Prøvefyring.

Justitsmin. Skr. (til Amtmanden over Kjøben¬

7 Sept.

havns Amt) ang. Konfirmation paa en Ægtepagt,
naar Ægtefolkene ville tage Bopæl udenfor Landet.
I Anledning af et hertil indsendt Andragende, hvori

Hr. N. N. af Paris og en Dame af Frederiksberg anholde
om allerhøjeste Konfirmation paa forskellige Bestemmelser i
en mellem dem i Anledning af deres forestaaende Ægteskab

oprettet Ægtepagt, skal man tjenstligst melde, at den ansøgte

Konfirmation, da det af Ægtepagten fremgaar, at Andrageren
er bosat i Frankrig, og at de paagældende efter Ægteskabets

Indgaaelse agte at tage Bopæl sammesteds, ikke kan med¬
deles.

9 Sept.

Bekendtgørelse angaaende Lægetilsyn med Per¬

Nr. 208. soner, der ankomme fra Steder, lige over før hvilke
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Kvarantæue mod asiatisk Kolera eller Lægeeftersyn 9 Sept.
paa Landgrænsen er sat i Kraft. eller for hvis Ved¬

kømmende Lægetilsyn efter Ankomsten her til Landet
særligt er paabudt. (Justitsministeriet.)
I Medfør af Lov angaaende yderligere Foranstaltninger
mod Indførelse af asiatisk Kolera af 1. April d. A. fastsættes
herved følgende:
1. Personer, der ankomme her til Landet fra noget

Sted, lige over for hvilket Kvarantæne eller det almindelige
Eftersyn efter Lov af 2. Juli 1880, 2. Afsnit I, i For¬

bindelse med særlig paabudt Lægetilsyn er sat i Kraft til

Forhindring af Indførelse af asiatisk Kolera, skulle, for saa
vidt Sørejsen ikke har medtaget mere end 5 Døgn, her i

Landet underkastes Lægetilsyn indtil Udløbet af 5. Dagen
efter Skibets Afgang fra eller sidste Berøring med mistænkt
Sted.

Naar Lægeeftersyn paa Landgrænsen er sat i Kraft til
Forhindring af Indførelse af asiatisk Kolera, skulle Personer,
der ankomme over Landgrænsen, underkastes Lægetilsyn indtil
Udløbet af 5. Dagen efter deres Ankomst til samme.
2. De i § 1 nævnte Personer tilstedes det ved An¬

komsten ikke at rejse videre eller at tage Ophold paa An¬
komststedet uden for Skibet, forinden de for Kvarantænekom¬

missionen eller Toldopsynet have opgivet deres Navn og
Bestemmelsessted her i Riget samt, for saa vidt de paa Vejen

dertil ville tage Ophold noget Sted over 6 Timer, tillige

dette; saa vidt muligt skulle de derhos opgive deres Bopæl
paa de nævnte Steder Afrejsen fra Ankomststedet maa derhos

ikke foregaa, før de i § 3 angivne Foranstaltninger ere
trufne.

3. De i Medfør af § 2 modtagne Opgivelser skulle

Kvarantænekommissionerne eller Toldopsynet uopholdelig, saa

vidt gørligt ad telegrafisk Vej, meddele Politimestrene paa

III4, Rtg. om Lægetilsyn overf. ankomne Relsende.
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5 Sopt. de Steder, hvor de paagældende agte at opholde sig, med
Tilføjelse af Oplysning om, hvor længe vedkommende er
Lægetilsyn underkastet.

Kan Underretningens Afsendelse ikke ske før eller sam¬

tidigt med Personens Afrejse fra Ankomststedet, skal Tilsynet
give Personen skriftligt Paalæg om selv under Strafansvar
at melde sig til Politimesteren paa det Sted, hvor han først

tager Ophold for længere Tid end 6 Timer.
4

Vedkommende Politimester har efter Modtagelsen

af den i § 3 omhandlede Underretning, under Medvirkning

i fornødent Omfang af Sundhedskommissionen, at drage
Omsorg for, at de paagældende Personer underkastes Læge¬

tilsyn en Gang daglig indtil Udløbet af den opgivne Tid.

Til dette Øjemed kan det af Lægen paalægges dem til en
bestemt Tid af Dagen at holde sig hjemme i deres Bolig.

Ankommer Personen ikke i Overensstemmelse med Underret¬
ningen, har Politimesteren at anstille fornøden Undersøgelse
om hans Færden.

5. Personer, der forandre den Rejsernte, som de have

opgivet for Tilsynet paa Ankomststedet, ere forpligtede til
straks at meddele Underretning derom med Opgivelse af deres
nye Bestemmelsessted til Stedets Politi, som derom tele¬

grafisk skal underrette Politiet saavel paa det nye som paa
det tidligere Bestemmelsessted. Paa samme Maade forholdes

ved enhver Forandring af Opholdssted inden for den oven¬

angivne Tidsgrænse Den de ankommende saaledes paahvi¬
lende Pligt skal tydelig tiltendegives dem af Tilsynet paa
Ankomststedet.

6. De Personer, som forblive om Bord i Skibe, som
omfattes af denne Bekendtgørelse, skulle indtil Udløbet af

den i § 1 angivne Tid en Gang daglig underkastes Læge¬
tilsyn. Forlader i denne Tid nogen af de ombordværende

Skibet for at tage fast Opholb i Land, hur Skibets Fører

Vig. om StoleembedsekSaminer.
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straks derom at underrette Tilsynet, som derefter foranstalter 9 Sopt.
det fornødne overensstemmende med § 3.

7. Det i denne Bekendtgørelse omhandlede Lægetilsyn
iværksættes i Kjøbenhavn af de af Stadslægen og uden for

Kjøbenhavn af de af Sundhedskommissionerne i Medfør af

Justitsministeriets Cirkulære af 21. August d. A. antagne
Læger.
8. Overtrædelse af de i denne Bekendtgørelse givne

Regler for de her til Landet ankommende Personer straffes
i Henhold til ovennævnte Lov af 1. April d. A. med simpelt

Fængsel eller under formildende Omstændigheder med Bøder
fra 10—200 Kroner.

9. De Udgifter, der slyde af de i denne Bekendtgørelse
omhandlede Foranstaltninger, afholdes af Statskasseu.
10. Denne Bekendtgørelse træder straks i Kraft.

Bekendtgørelse om Førandring i den allerhøjeste 12 Sept

Anordning af 25. Oktober 1883 om Indførelse af Nr. 214
Skoleembedseksaminer ved Universitetet. (Ministeriet

for Kirke= og Undervisningsvæsenet).
Indm. Saml. pag. 653.

Generaldirektor. for Skattev. Skr. ang. Bereg. 12 Sept

ning af Stempelafgift og Tinglæsningsgebyr for
Obligationer til en Kreditførening, hvørved nye In¬

teressenter overtage tidligere Interessenters Gæld
I Anledning af en fra Direktionen for en Kreditforening
fremkommen Forespørgsel, om der ved Beregningen af

Stempelafgiften og Tinglæsningsgebyret for Obligationer,
hvorved nye Interessenter overtage tidligere Interessenters

Gæld til Foreningen, vil være at tage Hensyn til Gældens

oprindelige Hovedstol eller til den i Obligationen anførte

skyldige Restgæld, har Generaldirektoratet udtalt, at man,
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Skr. om Kommunelaan.

12 Sept. uanset at vedkommende ny indtrædende Interessent ved Obli¬
gationen overtager den Medlemmerne af den paagældende
Serie paahvilende solidariske Forpligtelse i Forhold til Gæl¬
dens oprindelige Hovedstol, maa holde for, at saavel Stem¬

pelafgiften som Gebyret for Tinglæsningen af en Obligation

af den omhandlede Art kun vil være at beregne i Forhold
til den i Obligationen anførte Restgæld.

14 Sept.

Indenrigsmin. Skr. (til Ministeriet for Kirke¬
og Undervisningsvæsenet) aug Frigørelse af Tryk¬

sager ved Indsendelsen til offentlige Biblioteker og
Provinsarkiverne.
I Skrivelse af 6. d. M. har Ministeriet for Kirke= og

Undervisningsvæsenet begært Indenrigsministeriets Ytringer

om, hvor vidt det paahviler Avisudgivere og Bogtrykkere
forud at frigøre de dem ifølge Forordning af 20. Januar
1832 § 5 og Lov 30. Marts 1889, jfr. Bekendtgørelse Nr.
16 af 19. Februar 1892, paahvilende Indsendelse til Amtet

af Tryksager, som skulle afgives til de offentlige Biblioteker
og Provinsarkiverne.

Foranlediget heraf skulde man til Underretning tjenstligst
melde, at man ikke skønner rettere end, at Omkostningerne

ved Indsendelsen af bemeldte Tryksager til Amtet, for saa
vidt disse blive fremsendte ved Postvæsenets Mellemkomst, i

Henhold til § 2 b. 1 i Anordning Nr. 178 af 6. September

1888 om Behandlingen af Postforsendelser til og fra Stats¬
og kommunale Myndigheder ville være at afholde af Amtet.

14 Sept.

Indenrigsmin. Skr. (til Amtmanden over Ring¬
kjøbing Amt) ang., at et af en Købstadskommunal¬

bestyrelse optaget midlertidigt Laan ikke kan fornys

Aaret efter uden Indenrigsministeriets Samtykke.

Skr. om Kommunelaan.
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Efter Modtagelsen af den med Amtets Skrivelse af 9. 14 Sept.

d. M. fulgte Erklæring fra Borgmesteren i N. N. Købstad
angaaende et af Købstadkommunen i 1890 optaget midler¬
tidigt Laan, der ikke er tilbagebetalt i 1891, skulde man efter

den i Borgmesterens Skrivelse givne Anledning tjenstligst
bede ham tilkendegivet, at, da det ifølge Købstadkommunal¬
loven af 26. Maj 1868 § 20 ikke er Byraadet tilladt uden

Indenrigsministeriets Samtykke at optage Laan af større
Beløb eller paa længere Tid end, at de kunne tilbagebetales

af det følgende Aars Indtægter, kan Byraadet selvfølgelig

ikke Aaret efter saadanne midlertidige Laans Optagelse afløse
dem med nye midlertidige Laan, uden at Ministeriets Sam¬
tykke dertil er erhvervet.

paaset af Borgmesteren,

—

Det tilføjes, at det forventes

at den ovennævnte Bestemmelse i

Købstadkommunalloven fremtidigt overholdes.

Justitsmin. Skr. (til Amtmanden over Præstø 15 Sept.

Amt) ang. Forstaaelsen af Ordet „Bopæl“ i Lov
om Foranstaltninger mod Udbredelsen af smitsomme
Sygdømme af 30. Marts 1892 § 2.
I Anledning af det med Amtets Skrivelse af 26. f.

M. til Indenrigsministeriet tilbagesendte og derefter af be¬

meldte Ministerium hertil oversendte Andragende, hvori N.
N. besværer sig over, at Bestyrelsen for N. N. Købstads
kommunale Sygehus har vægret sig ved til vederlagsfri
Behandling i Henhold til § 2, næstsidste Stykke, i Lov af

30. Marts f. A. om Foranstaltninger mod Udbredelse af
smitsomme Sygdømme paa Sygehuset at modtage N. N. af
Frederiksberg, som under et 3 Ugers Ophold i nævnte

Købstad er bleven angreben af Tyfus, idet Bestyrelsen til

Støtte for sin Vægring har paaberaabt sig, at Ordet „Bopæl“
i den nævnte Lovbestemmelse formentlig maa forstaas som

„fast Bopæl“, og at den paagældendes Ophold i oftnævnte

1893.
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IIIS Andg. ang. Skibes Registr. forsaavidt ang. Færøerne.

—

15 Sept Købstad formentlig ikke var af saadan Beskaffenhed, skal man

tjenstligst melde, at det anførte Udtryk efter Justitsministeriets
Formening ogsaa omfatter en midlertidig Bopæl, og at
Ministeriet saaledes maa anse Bestyrelsens Vægring ved at

modtage Patienten til vederlagsfri Behandling for ube¬
rettiget.

16 Sept.
Nr. 220

Anordning om Lempelser i Lov om danske Skibes
Registrering m. m. af 1. April 1892, for saa vidt
angaar Færøerne. (Justitsministeriet).
Vi Christian den Niende o. s. v. G. v. I Hen¬

hold til den Regeringen ved Lov om danske Skibes Regi¬

strering m. m. af 1. April 1892 § 75 givne Bemyndigelse
fastsættes herved for Færøernes Vedkommende følgende Lem¬
pelser i bemeldte Lov:

1) I § 5 2. Stykke indskydes efter Ordene: „danske
Konsuler“ Ordene: „og Landsogedkontoret paa Fær¬
øerne“

22) I § 6 gøres følgende Forandringer:

A. Til 2. Stykke føjes følgende: „Landfogedkontoret i

Thorshavn er Registreringskontor for Færøernes
Distrikt¬
h.

I 3. Stykke indskydes efter Ordene: „Certifikaters
Berigtigelse“ følgende: „paa Færøerne ere desuden

vedkommende Sysselmænd uden for Thorshavn plig¬
tige til paa Forlangende at modtage og besørge alle
de i Loven nævnte Anmeldelser og Udleveringer“

C. I samme Stykke indskydes efter Ordene: „vedkom¬
mende Registreringskontor“ følgende: „eller paa

Færøerne vedkommende Sysseliaand uden for Thors¬
havn“
d. Til

Slutningen af samme Stykke føjes følgende:

„De sor Indsendelsen i Loven fastsatte Tidsfrister
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anses for Færøernes Vedkommende for overholdte,16 Sept.
naar den paagældende Anmeldelse m. v. inden Fri¬

stens Udløb er afgivet enten til Registreringskontoret
i Thorshavn eller uden for denne By til vedkom¬
mende Sysselmand“

3)

I § 9, 1. Stykke forandres Ordene: „hver Maaneds¬
til

1)

„hvert Kvartals“

§ 10 affattes saaledes:

„Naar Skibe hjemmehørende paa Færøerne under den

i § 1 angivne Register=Tonnage agtes benyttede i uden¬

rigsk Fart, skal Landfogden i Thorshavn og uden for
denne By vedkommende Sysselmand meddele dem et
midlertidigt Nationalitetsbevis, affattet efter en af Told¬
bestyrelsen foreskreven Formular. Samtidig med dettes
Udstedelse skal den paagældende Embedsmand tilstille

Bureanet en Afskrift af saadant Bevis, bilagt med de

for Udstedelse af et endeligt Nationalitetsbevis i øvrigt
fornødne Oplysninger, samt afgive Underretning om, til
hvilken Plads i Udlandet Skibet er bestemt. Bureauet
har derefter, saa suart ske kan, at foranledige det mid¬

lertidige Bevis inddraget og erstattet ved et endeligt“.
5)

Til § 12 føjes følgende:

„For et paa Færøerne for dansk Regning bygget Skib
skal og for et dertil fra Udlandet ankommet, i Udlandet

for dansk Regning bygget eller købt Skib kan Land¬

fogden, under de i nærværende §'s 2. Stykke om¬
meldte Betingelser udstede et midlertidigt Nationalitets¬
Certifikat, som har Gyldighed, indtil et af Bureauet

udfærdiget endeligt Certifikat kan meddeles“
6) I§ 14 gøres følgende Forandringer:

a. I I, sidste Stykke, indskydes efter Ordene: „vedkom¬

mende Registrerings=Embedsmand“ Ordene: „eller

paa Færøerne uden for Thorshavn vedkommende
Sysselmand“

1893.

I120) Andg. ang. Skibes Registr. forsaavidt ang. Færøernc.

b. Til III, 2. Stykke føjes følgende: „samt paa Fær¬

16 Sept.

øerne hos alle Sysselmænd uden for Thorshavn.“
7) Til § 15 føjes følgende:
„Den ifølge Lov om Skibes Maaling af 13. Marts

1867 § 2 gældende Regel, at Skibsmaalingsforretnin¬

gerne for Suderø Syøsels Vedkommende udføres af
Sysselmanden, forbliver uberørt af nærværende Para¬
graf“
8)

I § 18, 2. Stykke, forandres „tre Maaneder“ til
„seks Maaneder“

9) I § 22, 2. Stykke, forandres „,30 Dage“ til „3
Maaneder“

10) I § 30, 2. Stykke, indskydes efter 1. Punktum føl¬

gende:

„Er det beliggende i en færøsk Havn uden for Thors¬
havn, sender Registreringskontoret Certifikatet videre til

vedkommende Sysselmand, der i saa Fald forinden Ud¬

leveringen paa Kontorets Vegne paaser det ifølge nær¬
værende § fornødne“
11)

Til § 31 føjes følgende:

„Et lignende midlertidigt Certifikat kan paa Færøerne

saavel i Tilfælde af Ombytning som, naar Certifikatet

er bortkommet, efter Reglerne i § 12 udstedes af Regi¬
streringskontoret i Thorshavn“
12)

§ 33, 1. Stykke, affattes saaledes:

„Naar et registreret Skib afgaar første Gang fra en
færøsk Havn, efter at Registreringen har fundet Sted,

skal Skipperens Navn og Oplysning om hans Beret¬
tigelse til at føre Skib være paategnet Certifikatet af
Registreringskontoret i Thorshavn. Er det en Havn

uden for Thorshavn, kan Paategningen dog ogsaa gøres
af vedkommende Sysselmand, der da uopholdelig har

at give Registreringskontoret i Thorshavn Meddelelse
om samme. Er Skibet ikke hjemmehørende paa Fær¬
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øerne bliver der desuden i alle Tilfælde at give Bureauet 16 Sept.
Meddelelse derom.“

13)

Til § 34, 2. Stykkes Slntning, føjes følgende:
„eller paa Færøerne uden for Thorshavn vedkommende
Sysselmand“

14)

Til § 44, 2. Stykke, føjes følgende:
„uden for Færøerne. Er Skibet paa Færøerne, iværk¬
sætter Registreringskontoret i Thorshavn eller vedkom¬

mende Sysselmand nden for Thorshavn saavel de i

denne § ommeldte Paategninger paa Certifikatet som de
i § 45 ommeldte Ændringspaategninger paa samme,

af hvilke sidste der uopholdelig skal indsendes Genpart
til Bureauet.“

15)

C

I § 57, 2. Stykke, forandres ,4 Maaneder“ til „8

Maaneder.“

16)

I § 70, 3. Stykke, forandres „30 Dage“ til „3
Maaneder.

17) I § 75, 1. Stykke indskydes efter Ordene: „samtlige

Registreringskontorer“ Ordene: „og paa Færøerne hos
alle Sysselmænd uden for Thorshavn“

Anordning om Foranstaltning mod Snivesygdøm= 16 Sept¬

nen paa St. Croix.(Finansministeriet.
Paa Finansministeriets derom nedlagte allerunderdanigste
Forestilling har det behaget Hans Majestæt Kongen ved

illerhøjeste Resolution af 16. September 1893 allernaadigst
it stadfæste følgende af Kolonialraadet for St. Croix ved

3. Behandling den 19. Juni 1893 vedtagne Anordning
m Foranstaltninger mod Snivesygdommen paa St. Croix.
I.

Angribes nogen Hest, Mule eller Æsel af Snive,

ller er der Sandsynlighed for, at saadant er Tilfældet, skal

Dyrets Ejer uopholdelig enten tilkalde den offentlige Dyr¬
æge eller gøre Anmeldelse til vedkommende Politimester,

om da vil paase Dyrlægens hurtigst mulige Tilstedekomst.

1893.
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2. Finder Dyrlægen, at noget Dyr er angrebet af

Sygdommen, eller at der er overvejende Sandsynlighed for,
at saadant er Tilfældet, da skal han, hvad enten han er til¬
kaldt af Ejeren eller udsendt af Politimesteren eller tilfæl¬

digen er stødt paa det, anordne, at det syge Dyr afsondres
fra sunde Dyr saa fuldstændigt som muligt, medmindre
Ejeren giver sit Samtykke til, at Dyret straks dræbes. Saa
skal han ogsaa anordne, at de Steder, hvor det syge Dyr
har staaet, og de Genstande, hvormed det har været i Berø¬

ring, tilbørligen renses. De af ham saaledes givne Paalæeg
har Ejeren uvægerlig at efterkomme, selv om han maatte
finde sig foranlediget til derover at besvære sig for vedkom

mende overordnede Autoriteter. Efter endt Undersøgelse af¬

giver Dyrlægen snarest muligt Indberetning til Politimesteren,

ledsaget af Indstilling om de yderligere Foranstaltninger,

han maatte anse for nødvendige.

3. Naar Dyrlægen i sin Indberetning erklærer det

for vist eller dog sandsynligt, at Sygdømmen er Snive, skal
Politimesteren ved et Politiprotokollen tilført Dekret sætte

hele Besætningen, tilligemed de Besætninger, til hvilke der
er Formodning om, at Smitten kunde være meddelt, under
det offentliges Tilsyn.
4. Ethvert Dyr, som efter Dyrlægens Erklæring er

befængt med Snive, skal dræbes. De Dyr, som saaledes

dræbes, skulle obdnceres, og de derom optagne Forretninger

gennem Politimesteren indsendes til Gouvernementet. For¬
inden Nedslagningen lader Politimesteren Dyret taksere af
2 af ham dertil udvalgte Mænd. Dyrene ansættes til den

Værdi, de have ifølge den Tilstand, hvori de ere ved Ned¬
slagningen, dog saaledes, at der ikke tages Hensyn til den

virkelige eller formodede Snive, der foranlediger denne; i
Beløbet afdrages det dræbte Dyrs Værdi. Den saaledes

udfundne Sum erstattes Ejeren fuldt hvis der ved Obdnk¬
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tionen ikke findes Spor af Snive; i modsat Fald med Halv. 16 Sopt.

delen. Erstatningen udredes af Kolonialkassen.
5. Naar en eller flere Besætninger ere satte under det

offentliges Tilsyn, kan Politimesteren paabyde saadanne

yderligere Foranstaltninger, som maatte skønnes nødvendige,

saasom Bortfjernelse af Dyrenes Affald, Tilintetgørelse af
de Genstande, der have været udsatte for deres Paavirkning,

alle uvedkommendes Bortvisning og Tilintetgørelse af Smitstof
hos de Personer, der have været i Berøring med dem, Ned¬

gravning af de døde Dyr eller de smitteførende Dele af
samme; han kan derhos nedlægge Forbud imod, at noget

til Besætningen eller Besætningerne hørende Dyr, om end

ikke angrebet af Sygdømmen, ifølge Salg eller af anden
Grund føres bort eller kommer enten paa anden Mands
Grund eller paa alfar Vej.

6. Viser Ejeren Forsømmelighed eller Modvillighed
ved Udførelsen af de ham givne Paalæg, kan Politimesteren

selv lade det fornødne udføre for Ejerens Regning, og bliver
da Betalingen efter Gonvernementets Approbation at inddrive
hos Ejeren ved Udpantning.

7. Gouvernementet er bemyndiget til at lade foretage
af Dyrlægen en almindelig Undersøgelse af alle Heste, Muler

og Æsler paa Øen i saa stort et Omfang, som saadant
maatte skønnes fornødent.

8. Overtrædelse af denne Anordning eller af de i

Medfør af samme af Politimesteren eller Dyrlægen givne

Paalæg straffes med Bøder fra 5 2 til § 50, som i Gen¬
tagelsestilfælde fordobles. Derhos skal den, der i Strid med

et nedlagt Forbud har afhændet et Dyr, være forpligtet til
atter at modtage samme og tilbagebetale den derfor erlagte
Købesum.
9. Alle

Udgifter, som efter denne Anordnings For¬

skrifter medgaa i Anledning af Nedslagning af mistænkte
Dyr, Rensning af Stalde, Rensning og Tilintetgørelse af
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16. Sept.Redskaber eller deslige eller døde Dyrs Nedgravning, betales
af Ejeren.

10. Alle Sager angaaende denne Anordnings Over¬

trædelse behandles som offentlige Politisager. Bøderne til¬
falde Kolonialkassen.
II. Denne Anordning træder i Kraft straks.

16. Sept.

Lov om Afgift til Lodseriet i Reykjavik. (Mini¬
steriet for Island.)
Vi Christian den Niende o. s. v. G. v.: Altinget
har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadfæstet føl¬
gende Lov:

1. I Stedet for de ved Takst af 1. December 1841

fastsatte Lodspenge erlægges af alle Handels= og Passager¬

skibe samt af udenlandske Fiskerskibe, som ankre op paa Rey¬
kjaviks Red, en Afgift til Lodsvæsenet sammesteds af 8 Øre

for de førstnævntes og 5 Øre for de sidstnævntes Vedkom¬
mende for hver Registerton af Skibets Drægtighed. Den

første Gang vedkommende Skib i Aarets Løb anløber Rey¬
kjaviks Red, erlægges Afgiften, hvad enten det benytter
Lods eller ej, men anløbes Reden derefter flere Gange i det

samme Aar, erlægges Afgiften kun de Gange, da Lodsen
faktisk benyttes.

2. Den i § 1 ommeldte Afgift indkræves af Byfogden

i Reykjavik ved Forevisningen af de paagældende Skibes
Papirer og anvendes til at lønne den eller de ved Reykjavik

Købstads Lodseri beskikkede Lodser.
Hver Gang et Skib, der har erlagt den nævnte Afgift,

paa en senere Rejse i det samme Aar benytter Lods ved
Indsejlingen til eller Udsejlingen fra Reykjaviks Red, har
vedkommende Lods ufortøvet at anmelde saadaut for By¬
fogden.

3. For Orlogsskibes, Lystfartøjers og indenlandske

Fiskerskibes Vedkommende har det i Henseende til Benyttelsen

f Lods og Bet=ling til denne sit Forblivende ved de hidtil 16. Sept.
ældende Regler.
4. Denne Lov træder i Kraft den 1. Januar 1894.

Kgl. Resol. ang., at visse Vevillinger til fuld¬ 16. Sept.
tændig Ophævelse af Ægteskab fremtidig maa ud¬
ærdiges af Justitsministeriet ad mandatum.
Indm. Saml. pag. 654.

Institsmin. Cirk. (til samtlige Amtmænd) ang. 19. Sept.

dennemførelsen af Bestemmelsen i Fattiglovens §

3 om Tilvejebringelse af Tvangsarbejdsanstalter.
Ved § 33 i Lov om det offentlige Fattigvæsen af 9.
pril 1891 er det foreskrevet, at der senest inden 5 Aar

ter Lovens Ikrafttræden skal til Brug for hver Amtsraads¬
reds og de i Forbindelse med samme staaende Købstæder

ndes mindst een bekvemt beliggende Tvangsarbejdsanstult
passende Størrelse.

Under Henvisning hertil skal Justitsministeriet tjenstligst
amode Dhrr. Amtmænd om behageligen at ville gøre det

l Genstand for Overvejelse, eventuelt Forhandling med

ndre kommunale Myndigheder, hvorledes den ommeldte
orskrift rettest kan ske Fyldest for de respektive Amtsraads¬
edse med tilhørende Købstæder. Idet man derhos bemærker

samtlige for Tiden approberede Planer og Regulativer

or de bestaaende Anstalter ikke mindre end Planer og Re¬
ulativer for de nye Austalter, som Bestemmelsens Efter¬

mmelse vil gøre fornødne, ville være at forelægge Justits¬

inisteriet til Godkendelse, og at man maa finde det ønske¬
gt, at der i de paagældende Anstalter findes Celler, bestemte
l Natteophold for de i Anstalten hensatte Personer, samt

der tillige bør indrettes et ikke for ringe Antal Celler,

estemte til Ophold Dag og Nat, skal man derfor anmode
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19. Sept. Dhrr om at foranstalte eller, for saa vidt der for enkelt

Købstæder maatte blive Spørgsmaal om egne Anstalter fo
saadanne, at foranledige, at de ovennævnte Overvejelser o

Forhandlinger fremmes saa vidt, at fornødent Forslag tar
være forelagt Justitsministeriet inden den 1. Septembe

1894, ledsaget af Grundtegning af den paagældende Anstal
og Udkast til Regulativ og Bespisningsreglement samt a
de Oplysninger, der udfordres for at bedømme, hvorvid
Anstalten med Hensyn til den i samme beregnede Plads er

Stand til at fyldeftgøre Behovet for den paagældende Kreds

19. Sapt.

Justitsmin. Skr. (til Amtmanden over Frederiks

borg Amt) ang. Refusion fra en Barnefaders For
sørgelseskommune af et af Opholdskommnnen forstrak

Underholdsbidrag, for hvilket Udpantning forgævet
var forsøgt.
I det med Hr. Kammerherrens behagelige Skrivelse a
7. ds. hertil tilbagesendte Andragende har Kjøbenhavns Magi¬
strat besværet sig over, at De har vægret Dem ved at paa
lægge Sogneraadet for N. N. Kommune som Tjenestekar

N.N.s Forsørgelseskommune at refundere Kjøbenhavns Kom

mune et af samme efter forgæves forsøgt Udpantning udrede
Beløb af 60 Kr., der udgør det bemeldte Tjenestekarl fo

Aaret fra 14. December 1891 til 13 December 1892 paa

hvilende Underholdsbidrag til hans med det i Kjøbenhavn
boende, nu med Tjenestekarl N. N. gifte Fruentimmer N

N uden for Ægteskab avlede Barn, under Paaberaabelse af

at Magistraten i Henhold til Loven af 12. April 1892 §
2. Stykke 2. Punktum burde have afkrævet Faderens Op
holdskommune Bidraget, forinden Udpantning rekvireredes

Foranlediget heraf skal man næst at bemærke, at Ju
stitsministeriet under Hensyn til den i Rigsdagen om for
nævnte Lov stedfundne Forhandling maa anse den af Den

Skr. ang. Købstædernes Regnskab.
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gaaberaabte Bestemmelse som udelukkende given i Moderens 19. Sopt.

Opholdskommunes Interesse, til behagelig Efterretning
tjenstligst melde, at man maa formene, at nævnte Kommune

maa være pligtig til at refundere Kjøbenhavns Kommune
det omhandlede Underholdsbidrag.

Indenrigsmin. Skr. (til Amtmanden over Svend=21. Sept.
borg Amt) ang. Ansvaret for en Købstadkommnnes

Regnskabsvæsen.
At det hertil indsendte Regnskab over N. N. Købstad¬
kommunes Indtægter og Udgifter i Aaret 1892 med tilhø¬

rende Bilag efter stedfundet Gennemsyn under Dags Dato
herfra er tilbagesendt til Byraadet, det skulde man herved
tjenstligst melde til Efterretning og videre fornøden Bekendt¬
gørelse.

I Forbindelse hermed skulde maa tjenstligst bede Borg¬
mesterens Opmærksomhed henledet paa, at Regnskabet, der

er underskrevel af Kæmneren, i Henhold til § 17 i den under
29. December 1868 herigennem stadfæstede Vedtægt for Sty¬
relsen af de kommunale Anliggender i fornævnte Købstad

burde have været forsynet med Attestation af Byraadets

Udvalg for Kasse= og Regnskabsvæsenet; i saa Henseende

bemærkes, at der vel paahviler den af Byraadet antagne
Kæmner et Ansvar over for hans foresatte for, at Regn¬

skabet er rigtigt ført, men at det ifølge de gældende Regler
er Borgmesteren og øvrige Medlemmer af Kasse= og

Regnskabsudvalget, der over for Kommunen bære Ansvaret
for Kommunens hele Regnskabsvæsen; Kæmnerens Underskrift

kan derfor ingenlunde træde i Stedet for Kasse= og Regn¬
skabsudvalgets Attestation paa Regnskabet.

Indenrigsmin. Skr. (til Amtmanden over Vejle 21. Sept.
Fjortende Hæfte.
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I128 Str. ang. Skatterestanters kommunale Valgret.

21. Sept. Amt) ang. Forstaaelsen af Købstadkommunallovens
§ 6.
I Anledning af en hertil indkommen Forespørgsel fra
Bestyrelsen for Fredericia Borgerforening om Forstaaelsen

af Bestemmelsen i Købstadkommunalloven af 26. Maj 1868

§ 6, hvorefter en Købstadbeboer for at kunne deltage i Val¬

gene til Byraadet skal have svaret direkte Skat til Kommunen
i det forud for Valget gaaende Kalenderaar, har Fredericia
Byraad i den med Amtets Skrivelse af 31. f. M. modtagne

Erklæring oplyst, at der ved Affattelsen af den i Lovens §

8ommeldte Liste over Vælgerne forholdes saaledes, at de, der
paa det Tidspunkt, da Listen affattes, restere med Skatte¬

bidrag, der ere forfaldne til at inddrives ved Udpantning,

ikke optages paa Listen, selv om Udpantniug ikke er foretagen,
men at Optagelse paa Valglisten senere finder Sted, saafremt

paagældende mindst 3 Dage forinden Valgdagen godtgør for
Valgbestyrelsen, at det resterende Stattebidrag er erlagt.

Saaledes foranlediget skulde man til behagelig Efterret¬
ning og videre fornøden Bekendtgørelse tjenstligst melde, at
man med Amtet er enig i, at den i Købstaden saaledes fulgte

Fremgangsmaade er stemmende med Loven, jfr. ogsaa Mini¬
steriets Skrivelser Nr. 172 af 1. December 1887 og Nr.

143 af 28. April 1891 i Ministerialtidende.*)

21. Sopt.

Indenrigsmin. Skr. (til Amtmanden over Sorø

Amt) ang., at Sogneraadet skal besørge Tilsigelserne
til de i Sygekasseloven af 12. April 1892 § 13
omhandlede Kørsler.
I Skrivelse af 7. f. M. har man modtaget Amtets

Ytringer angaaende en af N. N. af N. N. Mark til Sorø
Amtsraad indgiven Besværing over, at han, der er Medlem

*) Findes hver paa sit Sted i nærværende Samling.

Skr. om Forjørgelsesret.
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af en anerkendt Sygekasse, naar han behøvede Bogn efter 21. Sept.

Læge til sin syge Kone, der ligeledes er Medlem af en saa¬

dan Sygekasse, selv maatte bringe den af Sogneraadet ud¬
færdigede Tilsigelse til den Mand, der skulde afgive Kørslen.
I denne Anledning skulde man til Efterretning og

videre fornøden Bekendtgørelse tjenstligst melde, at Mini¬
steriet maa holde for, at det er en for det kommunale Pligt¬

arbejde almindelig gældende Regel, at det paahviler Sogne¬
raadet at besørge Tilsigelserne af de arbejdspligtige, jfr. Lov
om Bestyrelsen af Vejvæsenet af 21. Juni 1867 § 8, og at
dette derfor ogsaa maa gælde med Hensyn til Tilvejebringelsen
af de i Sygekasselonen af 12. April 1892 § 13 omhandlede

Kørsler, naar disse udredes in uatura af de til Sognerejser
kørepligtige.

Indenrigsmin. Skr. stil Amtmanden over Fre=21 Sept.
deriksborg Amt) ang. Bestemmelsen af en Persons
Forsørgelseskommune, naar hans Fødested senere er
indlagt under en anden Kommnne.
I det med Amtets Skrivelse af 7. d. M. modtagne

Andragende har Frederiksborg Slotssogns Sogneraad for
Ministeriet indanket Amtets Resolution af 20. April d. A.,
hvorved det er statueret, at Arbejdsmand N. N., der den 15.

Juni f. A. er falden Birkerød Kommunes Fattigkasse til

Byrde, er at anse forførgelsesberettiget i Frederiksborg Slots¬

sogn. Det er i saa Henseende oplyst, at den paagældende,
der ikke efter sit fyldte 18. Aar har erhvervet Forsørgelsesret
i nogen Kommune ved H=aarigt Ophold, er født den 30. No¬
vember 1858 i Allchuset, — hvilken Ejendom dengang hen¬

hørte til Frederiksborg Slotssogn, men ifølge Indenrigs¬
ministeriets Bekendtgørelse Nr. 69 af 4. Juli 1877 fra den
1. Januar 1885 at regne er indlemmet i Hillerød Købstad.

I denne Anleduing skulde man til behagelig Efterret¬

1893.
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21. Sept. ning og videre fornøden Bekendtgørelse tjenstligst melde, at

Ministeriet maa holde for, at den paagældende under de

saaledes foreliggende Omstændigheder maa anses forsørgelses¬

berettiget i Hillerød Købstad som den Kommune, til hvilken
den omhandlede Ejendom er bleven henlagt, forinden be¬
meldte Arbejdsmand N. N. den 15. Juni f. A. blev træn¬

gende til Fattighjælp. Som Følge heraf maa det paahvile
Hillerød Købstad efter lovlig Regning at erstatte Birkerød
Kommune de til den paagældendes Forsørgelse hafte Ud¬
gifter.

21. Sopt.

Indenrigsmin Skr. (til Amtmanden over Thisted

Amt) ang. Omfanget af den Refusionspligt, der i

Henhold til Fattiglovens § 51, 6. Stykke, paahviler
Forsørgelseskommunen i Tilfælde, hvor en Person,
der nyder vedvarende Understøttelse i sin Forsørgelses¬

kommune, tager Ophold i en anden Kommune uden
begge Kommuners Samtykke.
at i det ommeldte Tilfælde vidle ogsaa

de Opholdskommunen paadragne positive Udgifter til Læge
og Jordemoder kunne fordres refunderede af Forsørgelses¬
kommunen.

21. Sopt.

Indenrigsmin. Skr. (til Amtmanden over Aal¬

borg Amt) ang., at direkte Understøttelse fra For¬

sørgelseskommunen til en sig i en anden Kommune

opholdende Person er stridende mod Lovgivningen.
I det med Amtets Skrivelse af 28. Februar d. A.

modtagne Andragende har Aalborg Byraads Udvalg for
Fattigvæsenet for Ministeriet indanket den af Amtmanden

over Hjørring Amt under 10. December f. A. afgivne Re¬

solution, hvorefter det ikke har kunnet paalægges Børglum¬

Slr. om Betaling for Ophold paa Forsørgelsesanstalt. 1131
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Furreby Kommune som Forsørgelseskommune for N. N. at 21. Sopt.
refundere mere end '4 af den ham i Marts og April Maa¬
neder f. A. af Fattigvæsenet i Aalborg ydede Understøttelse.

Af Sagen fremgaar det, at Børglum=Furreby Kommune
i Aarene fra 1888 til 1891 direkte har understøttet bemeldte
N. N. i Aalborg, at saadan Understøttelse blev ydet sidste

Gang i Oktober Maaned 1891, nemlig til Huslejehjælp for
Oktober Kvartal samme Aar, og at han derefter den 21.
Marts 1892 af Aalborg Fattigvæsen modtog en Understøt¬

telse af 7 Kr. til Husleje for 1 Maaned.
I Anledning heraf skal man til Efterretning og

videre fornøden Bekendigørelse tjenstligst melde, at det er

stridende mod Lovgivningen, at Børglum=Furreby Kommune
direkte har understøttet den paagældende. Da hans Trang
imidlertid efter det anførte ikke har været fortløbende, og
han saaledes ikke paa det Tidspunkt, da han modtog Under¬

støttelse af Aalborg Fattigvæsen, var under Forsørgelse af

Forsørgelseskommunen, jfr. Ministeriets Skrivelser Nr. 366
og 367 af 10. November 1892*), maa man med Amt¬
manden over Hjørring Amt være enig i, at Børglum¬
Furreby Kommune ikke kan være pligtig at refundere udover

34 af den af Aalborg Fattigvæsen ydede Understøttelse.

Indenrigsmin. Skr. (til Amtmanden over Svend¬ 21. Sopt.

borg Amt) ang. skøusmæssig Ansættelse af Udgiften

ved Ophold paa en Forsørgelsesanstalt, for hvilken
ikke er approberet Takst.
Af den med Amtets Skrivelse af 10. Juni d. A. mod¬

tagne Sag fremgaar det, at der for den i Kjøbenhavn for¬
førgelsesberettigede Sømand N.N.s Ophold paa Svendborg
Købstads Forsørgelsesanstalt, for hvilken der ikke herfra er

approberet nogen Betalingstakst i Henhold til Cirkulære Nr.
*) Se ovenfor pag. 796 og 798.
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21. Sept. 164 af 25. Juli 1892, af Svendborg Byraad er begært er¬

stattet, foruden 46 Ø. pr. Dag for Forplejning, endvidere
et Beløb af 11 Ø. pr. Dag for Vadsk samt 10 Ø. daglig
for Beklædning.

Kjøbenhavns Magistrat har imidlertid vægret sig ved
at yde Erstatning for de tvende sidste Beløb under Paabe¬

raabelse af, at det i Tilfælde, hvor ingen Takst for Op¬
holdet paa en Forsørgelsesanstalt er approberet, kun kan
antages at paahvile Forsørgelseskommunen at yde Erstatning

for de paa vedkommende enkelte trængende anvendte, bestemt

paaviselige Udgifter, medens der ikke kan antages at til¬

komme Opholdskommunen nogen Ret til Erstatning for Ud¬

gifter, der kun kunne ansættes efter et almindeligere Skøn,
saasom for Slid paa Beklædningsgenstande, der tilhøre An¬
stalten, og lignende.

I denne Anledning skulde man til Efterretning og
videre fornøden Bekendtgørelse tjenstligst melde, at Mini¬
steriet maa holde for, at det i Tilfælde, hvor der ikke er

approberet Takst for Opholdet paa en Forførgelsesanstalt,
vel ikke er udelukket, at der foregaar en skønsmæssig An¬
sættelse af den ved Opholdet paa en saadan Anstalt foran¬

ledigede Udgift, dog saaledes, at Udgiften ikke maa sættes

højere end til det i Indenrigsministeriets Cirkulære Nr. 164

af 25. Juli 1892) ommeldte, i Henhold til et almindeligt
Skøn satte højeste Beløb af 52 Ø. pr. Dag. For saa vidt

Opholdskommunen vil kræve yderligere Refusion, maa den

nøjagtigt paavise den ved vedkommende trængendes Ophold
paa Anstalten foranledigede Udgift.
I det foreliggende Tilfælde vil det saaledes kun kunne
paahvile Kjøbenhavns Kommune at yde Refusion til Svend¬

borg Kommune, beregnet efter en Udgist af 52 Ø. pr.
Dag.
— — — * — ————

*) Se ovenfor pag. 696.

Vig. ang. Indf. i Kirlebøgerne af Dødsfald. 1133 1893.
—

Bekendtgørelse angaaende Anmeldelse til og Ind=21. Sopt.
førelse i Kirkebogerne af Dødsfald i Kjøbenhavn Nr. 229.
samt om de vedkommende Præsters Rettigheder med
Hensyn til Begravelser m. m. (Ministeriet for
Kirke= og Undervisningsvæsenet.
1. I Forholdet mellem de kjøbenhavnske Sogne og
Menigheder skal en afdød Persons Hjemsted paa Dødsfaldets
Tid eller den særlige Menighed (de militære, St. Petri,

Slotsmenigheden), hvortil han paa denne Tid hørte, være

afgørende med Hensyn til Spørgsmaalene om, hvilken Kirke¬

bog, Præst og Klokker der er rette vedkommende med Hensyn
til Begravelser.

Vartov, Almindeligt Hospital, Abel Cathrines Stiftelse

og St. Johannes Stiftelse blive for disse Institutters faste Be¬
boeresB) Vedkommende at betragte som selvstændige Menigheder.

Med Hensyn til afdøde, der maatte have løst Sogne¬

baand, forholdes efter Lov af 4. April 1855 § 3, saaledes
at Dødsanmeldelsen foregaar til Hjemstedets eller vedkom¬

mende særlige Menigheds Præst og Dødsfaldet indføres i

hans Kirkebog, hvorimod den Præst, til hvem Sognebaandet
er løst, med Hensyn til Begravelsen betragtes som vedkom¬
mende Præst.

2. For Personer hjemmehørende i Kjøbenhavn, der

ere indlagte til Sygebehandling paa Kommunehospitalet““)
Frederiks Hospital, Blegdamshospitalet eller Øresundshospi¬

talet eller interimistisk ere indlagte i St. Johannes Stiftelse,

og som der afgaa ved Døden, er det Hospitalets Præst til¬
ladt, efter den med Stadens øvrige Præster derom trufne

*) Herunder indbefattes allede Personer, der ere anbragte

i Stiftelsen uden at haveBolig andensteds, Min. Skr.
21. Juli 1885.

*) Ved Skr. 8. Januar 1894 resolveredes, at de paa Vestre
Hospital afdøde Patienter skulle betragtes som døde paa
Kommunehospitalet.
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21. Sopt. Overenskomst, naar det af den afdødes Familie ønskes, at

foretage Jordpaakastelse i Stedet for Hjemstedets eller ved¬

kommende særlige Menigheds Præst, imod at han paa den
anden Side skal være forpligtet til at besørge Jordpaakastelse
paa alle Frijordslig, som begraves fra Hospitalet, der ellers

skulde være udført af Stadens Præster. Det er en Selvsølge,
at de fuldstændige Oplysninger maa være meddelte Hjem¬

stedets eller vedlommende særlige Menigheds Præst, som
ogsaa bør paategne Dødsattesten og bør indføre det for¬
nødne i sin Kirkebog med Numer.

3. Alle paa de offentlige civile Hospitaler eller Stif¬

telser i Staden Kjøbenhavn og paa dens Grund afdøde,
der have hjemme her i Riget udenfor Staden Kjøbenhavn

og dens Grund, ville være at indføre med Numer i ved¬

kommende Hospitals eller Stiftelses Kirkebog, og Jordpaa¬
kastelsen vil, naar Begravelsen sker paa en kjøbenhavnsk

Kirkegaard, være at foretage af Hospitalets eller Stiftelsens
Præst, saafremt den afdødes Familie ikke træffer Foranstalt¬

ning til, at den foretages af en anden af Stadens Præster.

4. Alle til de offentlige civile Hospitaler og Stiftelser
indbragte døde uden fast Hjemstavn, Sømænd, fremmede

eller saadanne, der begraves ved Politiets Foranstaltning,

begraves ved Hospitalets eller Stiftelsens Præst som hørende

til hans Sogn uden Anmeldelse til noget andet Sogn og
indføres alene i det Hospitals eller den Stiftelses Kirkebog,
hvortil de ere henbragte.

Udenbys Patienter, der dø paa et privat Hospital eller

en privat Klinik i Kjøbenhavn og paa dens Grund, ville

være at indføre med Numer i det Sogns Kirkebog, hvori

Hopitalet eller Kliniken er beliggende.
5. Uden for de nævnte Tilfælde har den, som be¬
nytter anden Præst end den, der efter det ovenfor fastsatte

er rette vedkommende, at gøre fornøden Anmeldelse og er¬
lægge sædvanlig Kendelse til rette vedkommende Præst,

som ogsaa da optager Dødsfaldet i sin Kirkebog.

Str. ang. Jernbanerestaurationers Lukning. 1135
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6. I Forholdet mellem Kjøbenhavn paa den ene Side 21 Sopt.
og Frederiksberg, Sundby Sogn og Utterslev Mark paa
den anden Side skal der herefter gælde de samme Regler
som i Forholdet overfor andre fremmede Sogne.

7. Denne Bekendtgørelse træder i Stedet for Bestem¬

melserne i Ministeriets Skrivelse af 21. Februar 1881 til
Biskoppen over Sjællands Stift.

Justitsmin. Cirk. (til samtlige Politimestre) ang. 23. Sept.

Lukningstiden for Jernbanerestaurationer.
Paa den dertil af Indenrigsministeriet givne Foran¬

ledning skal man herved tjenstligst bringe til Dhrr.s Kundskab,
at, ihvorvel Restaurationer paa Jernbanestationer som offent¬

lige Beværtningssteder i det hele maa være de stedlige Politi¬
forskrifter undergivne, maa der dog efter Justitsministeriets

Formening heri anerkendes de af deres Forbindelse med

Jernbanen flydende Modifikationer, hvorfor der intet findes
at erindre imod, at de, for saa vidt det af Jernbanebesty¬

relsen paabydes eller tillades, til Beværtning af rejsende
holdes aabne 1 Time før og efter vedkommende Togs Af¬
gang uden Hensyn til, hvad Tid paa Døgnet det er.

Bekendtgørelse om Tidsfrister for Judsendelse af 23. Sopt.
anerkendte Sygekassers Regnskab og Beretning. (Ju¬ Nr. 227.
denrigsministeriet.)
Indm. Saml. pag. 565.

Kirke= og Undenvisningsmin. Cirk. (til samtlige 26. Sept.

Skoledirektioner) ang. Forskolernes Ordning.
Efter at Ministeriet har gjort sig bekendt med de fra

Direktionen som Svar paa Ministeriets Cirkulære af 7. No¬
vember 1892 modtagne Meddelelser angaaende de i N. N. Her¬
reders Provsti værende Pogeskoler, og efter at de til disse

Meddelelser knyttede Forslag om visse Pogeskolers Anerkendelse

1893.
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26. Sopt. som faste Led i vedkommende Kommunes Skolevæsen og

dermed deres Overgang til Forskoler have været Genstand
for Ministeriets Overvejelse, skal man tjenstlig henlede Direk¬

tionens Opmærksomhed paa følgende almindelige Forhold
vedrørende saadanne Forskoler, idet man angaaende de Æn¬

dringer, som ville være at træffe i de enkelte Skolers Ord¬
ning, maa henvise til sine Udtalelser til Direktionen i Skri¬
velse af Dags Dato.

Ved Pogeskolens Overgang til Forskole oprettes et nyt
Lærerembede med Ret til Pension, Alderstillæg og Tillæg
af Statskassen efter Lov af 23. April 1881. Den tidligere

midlertidige Ansættelse bliver enten straks eller efter de i
Lov af 29. Marts 1867 § 3 foreskrevne 2 Aar fast An¬

sættelse, og Omfanget af den Læreren eller Lærerinden be¬

troede Undervisning bliver i de hyppigste Tilfælde udvidet,

idet Aldersgrænsen for Børnene forhøjes. For saa vidt der
for en Pogeskoles Vedkommende bliver Tale om en saadan
Overgang til Forskole, vil det derfor være at tage under
nøje Overvejelse, om den Lærer eller Lærerinde, som hidtil

har besørget Undervisningen ved Pogeskolen, vil kunne over¬
tage den nyoprettede Lærerpost, uden at denne efter de gæl¬

dende Regler har været Genstand for offentlig Bekendt¬
gørelse som værende vakant. Saadant vil vel som Regel
kunne bevilges i de Tilfælde, i hvilke Læreren eller Lærer¬

inden er eksamineret og hidtil har besørget Lærergerningen
til den lokale Skolebestyrelses og Skoledirektionens fulde
Tilfredshed. Er den paagældende derimod ueksamineret,

bør det nye Embede kun betros ham eller hende, naar det
maa anses for utvivlsomt, at Embedet derved vil blive for¬

valtet paa en aldeles fyldestgørende Maade, og Direktionen
bør vogte sig for at lade Hensynet til, at den vedkommende

maaske i et længere Aaremaal paa ret tilfredsstillende

Maade har forvaltet Pogeskolen, være afgørende for dens
Stilling til Sagen. For saa vidt det i Overensstemmelse

Big. ang. Forskolens Ordning.
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hermed sker, at en Lærerinde ved en Pogeskole overtager 26. Sept.
det nyoprettede Forskolelærerembede, vil det bero paa de i

det enkelte Tilfælde foreliggende Omstændigheder — navnlig

Indhold og Omfang af den tidligere Undervisning samt
Aaremaalet, i hvilket hun har besørget den — om hun vil

kunne modtage fast Ansættelse straks eller først efter For¬
løbet af de i Lov af 29. Marts 1867 § 3 fastsatte 2 Aar.

Det skal endnu i denne Forbindelse tilføjes, at den paa¬

gældendes Tjenestetid i Pogelærerembedet ikke vil kunne
medregnes ved Beregningen af Ancienneteten til Pension

eller Tillæg af Statskassen efter Lov 23. April 1881.
men derimod vel med Hensyn til Ancienneteten til Alders¬

tillæg.
Som allerede udtalt i Cirkulæret af 7. November 1892

bør Forskolen beregnes paa Børn indtil 10 Aars Alderen,
saaledes at Skolen som Regel deles i to Klasser, idet Bør¬
nene i 9 og 10 Aars Alderen danne ældste og Børnene
under denne Alder yngste Klasse. Det maa dernæst anses

for heldigst, at begge Klasser faa Hverdagsundervisning,
hver med 3 Timer daglig, hvilket Timetal dog, hvor Om¬
stændighederne kræve det, i den mørkeste Tid af Aaret for

yngste Klasses Vedkommende kan indskrænkes til 2 Timer.
Kun hvor det samlede Børnetal er forholdsvis ringe, vil
samlet Undervisning for alle Børnene i Forskolen kunne
tilstedes.

Med Hensyn til Forskolernes Beliggenhed bemærkes, at

det i det hele maa anses for ønskeligt, at den fremtidige
Ordning kan blive saaledes, at der findes en Hovedskole i

Skoledistriktets Midte for de ældre Børn fra hele Distriktet
og Forskoler til Optagelse af de mindre Børn paa saa

mange Steder og saaledes beliggende ude i Distriktet, som

det under Hensyn til Beboernes Talrighed og Vejlængderne
maa anses for passende. I saadanne Tilfælde, i hvilke

der i Forbindelse med Pogeskolens Overgang til Forskole
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26. Sept. bliver Tale om Flytning af Skolelokalet, maa der derfor
ved Valget af Forskolens Beliggenhed tages Hensyn til,
om der kan paaregnes flere saadanne oprettede, eller om

de foreliggende Forhold gøre det sandsynligt, at der for

en længere Fremtid kun vil blive oprettet een Forskole. I
første Fald bør der gaas frem efter fornævnte Plan, i sidste

Fald bør der saa vidt muligt førges sor, at Forskolen brin¬
ges i stedlig Forbindelse med Hovedskolen, da Henlæggelsen
af Forskolen i længere Afstand fra Hovedskolen uuder de

foreliggende Forhold ellers let vil medføre, at ogsaa denne
maa optage Børn under 10 Aars Alderen,hvilket maa
undgaas.

27. Sept.

Indeurigsmin. Cirk. (til samtlige Amtmænd)

ang. en Dyrlæges Tilstedeværelse ved Markeder og
Distriktsskuer.
De i Ministeriets Bekendtgørelse Nr. 209 af 10. No¬
vember f. A. angaaende Foranstaltninger mod Mund= og
Klovesyge § 3 indeholdte Bestemmelser vedrørende Kvæg¬
markeder m. v. sættes herved ud af Kraft.

I Henhold til Lov af 14. April d. A. om smitsomme

Sygdømme hos Husdyrene § 11 have Amtmændene frem¬
deles at foranstalte, at der ved de Heste= og Kvægmarkeder

samt Dyrskuer, der afholdes i Amtet, er en Dyrlæge til

Stede for paa det offentliges Vegne at søre det i Bestem¬
melserne omhandlede Tilsyn.
Ifølge den nævnte Bestemmelse, jfr. Lovens § 1, ville

de eksaminerede Dyrlæger i Amtet være pligtige til at ud¬

føre Tilsynet mod at oppebære det i Lovens § 18 fastsatte

Vederlag, hvorved bemærkes, at Ministeriet i Overensstem¬
melse med en Udtalelse fra det veterinære Sundhedsraad
maa anse det rigtigst, at Dagpengene, naar Arbejdet med

Tilsynet gaar ud over 10 Timer paa en Dag, forhøjes til

Cirk. om Marteder og Dyrskuer.

1139

1893.
—

12 Kr. Amtmanden er bemyndiget til efter de foreliggende 27. Sept.
Forhold at bestemme, om der i det enkelte Tilfælde skal
antages en eller flere Dyrlæger til at udføre Tilsynet. Da
de med Tilsynet forbundne Udgifter eventuelt ville kunne

falde Statskassen til Last, skal man ikke undlade at tilføje,
at Ministeriet for sit Vedkommende intet vil have at erindre

imod, at Vederlaget til Dyrlægerne for Tilsynet ifølge Over¬
enskomst fastsættes efter andre Regler end de i Loven af

14. April d. A. § 18 indeholdte.

Med Hensyn til de i Lov om Foranstaltninger til Hus¬
dyravlens og Husdyrbrugets Fremme af 1. April 1887
omhandlede Distriktsskuer, der i Reglen omfatte flere Amter,

har Ministeriet opfordret Formændene for Hingste= og

Tyreskuekommissionerne til selv at drage Omsorg for, at
der ved de nævnte Skner er en Dyrlæge til Stede for at
udføre det i Loven af 14. April d. A. omhandlede Tilsyn,

saaledes at Dyrlægens Vederlag herfor udredes af det af
Staten til Skuets Afholdelse bevilgede Beløb; man har til¬

føjet, at Amtmanden er bemyndiget til at paalægge Dyr¬
lægerne i Amtet at udføre Tilsynet mod det i Loven af
14. April d. A. fastsatte Vederlag, og at altsaa Formanden,

hvis han maatte foretrække denne Ordning for selv at an¬

tage Dyrlægen, derom maa henvende sig til Amtmanden.

Bekendtgørelse ang. Udførsel af Kvæg,Faar, 27.
Nr.
Geder og Svin til Udlandet. (Indenrigsministeriet.)

Sept.
224.

Indm. Saml. pag. 656.

Bekendtgørelse ang. Forsendelse af levende Kvæg, 27. Sept.
Faar, Geder og Svin. (Indenrigsministeriet.)
Indm. Saml. pag 657.

Nr. 225.
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27 Sept.

Indenrigsmin. Skr. (til Amtmanden over Frede¬

riksborg Amt) ang. Valg af Medlemmer til Heste¬

opdrætterforeningernes Kaaringsndvalg.
I Anledning af, at Frederiksborg Amts Hesteopdrætter¬

forening i et hertil indkommet Andragende har forespurgt,
om Ministeriet i Henhold til Lov Nr. 104 af 14. April d.

A. for indeværende Aar agter at vælge et Medlem af Fore¬

ningens Kaaringsudvalg, skulde man tjenstlig bede Bestyrelsen
for den nævnte Forening tilkendegivet, at, naar Ministeriet

over for en Avlsforening maatte beslutte at anvende Retten

til at vælge et Medlem af Kaaringsudvalget, vil den paa¬
gældende Forening blive underrettet herom; det af Ministeriet
valgte Medlem vil derefter tiltræde Kaaringsudvalget, hvis
Sammensærning i øvrigt ikke derved forandres. Avlsfore¬

ningerne ville altsaa vedblivende kunne foretage Valg af
Medlemmer til Kaaringsndvalget uden Hensyn til Mini¬
steriets ovenfor omhandlede Ret til at vælge et Medlem af
Udvalget.

27. Sept.

Indenrigsmin. Skr. (til Amtmanden over Viborg
Amt) ang. Dækning af Omkostningerne ved en

alderdomsunderstøttets Behandling ved en Specialist.
Ved at meddele, at der i N. N. Kommunes Opgørelse
over udredet Alderdomsunderstøttelse for 1892 er ført til

Udgift et Beløb af 78 Kr., der har været ydet Husmand

N. N. til Dækning af Omkostningerne ved en paa ham af

en Specialist i Øjensygdomme foretagen Operation, har
Amtet i Skrivelse af 5. f. M. forespurgt, om det nævnte

Beløb vil kunne opføres til delvis Godtgørelse af Stats¬
kassen i Henhold til Alderdomsunderstøttelseslovens § 9.

I denne Anledning skulde man med Bemærkning, at
Ministeriet forudsætter, at den foretagne Operation har

Str. om Forforgelsesret.
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været nødvendig, til behagelig Efterretning og videre for= 27. Sept.

nøden Bekendtgørelse tjenstligst melde, at, da Distriktlægen
efter det oplyste ikke har kunnet benyttes i det foreliggende

Tilfælde, jfr. Justitsministeriets Skrivelse Nr. 195 af 6.

August 1890 i Ministerialtidende,“) maa det rejste Spørgs¬
maal besvares bekræftende.

Indenrigsmin. Skr. (til Amtmanden over Holbæk 27. Sept.
Amt) ang., hvorvidt en Mands Erhvervelse af For¬
sørgelsesret kunde anses for afbrudt eller hvilende

ved, at hans Hustru for offentlig Regning havde
henligget paa en Sindssygeanstalt.
I det med Amtets Skrivelse af 8. April d. A. mod¬

tagne Andragende har Asnæs Sogneraad under Henvisning

til Bestemmelserne i Fattigloven af 9. April 1891 § 61
forespurgt, om den i Kommunen boende Arbejdsmand N. N.s
Erhvervelse af Forsørgelsesret sammesteds kan anses afbrudt
derved, at hans Hustru i Tiden fra 26. November 1892 til

24. Marts 1893 for Kommunens Regning mod Refusion
fra hans Forsørgelseskommune har henligget paa Statens

Sindssygeanstait ved Vordingborg, eller om i alt Fald hans
Erhvervelse af Forsørgelsesret maa anses for hvilende i det
nævnte Tidsrum.

I denne Anledning skulde man til Efterretning og
videre fornøden Bekendtgørelse tjenstligst melde, at, da ifølge

Fattiglovens § 61 de Omkostninger, der udredes af det
offentlige til sindssyges Underhold og Forsørgelse paa Stats¬

anstalter, ikke betragtes som Fattighjælp i Forhold til ved¬
kommende trængende, og da fornævnte N. N. saaledes ikke

i det foreliggende Tilfælde har nydt Fattighjælp, jfr. Fattig¬
lovens § 16, maa Ministeriet holde for, at der ikke haves
—— ——— * * —

— —

*) Se forrige Bind pag. 901.

1893.

1142 Str. om Attester ved Skoders Tinglæsning.

27. Sept. nogen Hjemmel til at betragte hans Erhvervelse af For¬
sørgelsesret som afbrudt eller hvilende, hvorimod det Tidsrum,
i hvilket hans Hustru for Kommunens Regning har henligget

paa Statsanstalten ved Vordingborg, bliver at medregne til
hans Erhvervelse af Forsørgelsesret i Asnæs Kommnne, for
saa vidt Betingelserne for saadan Rets Erhvervelse i øvrigt
ere til Stede.

27. Sept.

Justitsmin. Skr. (til Amtmanden over Maribo

Amt) ang., at Pl. 12. Januar 1820 fremdeles er
gældende.
Under Hensyn til, at det af tvende Erklæringer fra By¬

og Heredsfogden i N. N. Købstad og Herredsfogden i N. N.
Herred, som ere indhentede i Anledning af et til General¬
direktoratet for Skattevæsenet indgivet og af samme hertil

oversendt Andragende, hvori Herredsfuldmægtig N. N. be¬
sværer sig over, at vedkommende Herredsfoged i Henhold til

Pl. 12. Januar 1820 har nægtet at tinglæse et af Andra¬
geren til Læsning indleveret Skøde, forinden der var paa¬
tegnet samme en Attest fra vedkommende Oppebørselsbetjent

om, at der ikke paahvilede Ejendommen Skatterestancer,
fremgaar, at bemeldte Plakat ikke overholdes af de først¬

nævnte tvende Retsbetjente, skal man tjenstligst anmode Hr.

Kammerherren om behageligen at ville tilkendegive disse
samt nævnte Herredsfuldmægtig, at Plakaten efter Justits¬

ministeriets Formening fremdeles er gældende og derfor bør
iagttages, idet man efter den Anledning, som Sagen dertil

giver, tilføjer, at den ommeldte Attest dog ikke behøver at

paategnes det paagældende Skøde.

27. Sept.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. (til Skole¬

direktionen for Voer og Nim Herreder) ang.,

hvorvidt den Tid, en Lærer i Horsens havde fungeret

Skr. om Befordringsgodtgør. og Dicter til Fysici. 1143
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som Timelærer i Kallundborg, kunde medregnes ved 27. Sept.
Beregningen af hans Anciennetet med Hensyn til
Lønningstillæg af Statskassen.
at det nævnte Tidsrum ikke kan med¬

regnes ved Beregningen af Andragerens Anciennetet til
Løuningstillæg efter Lov af 23. April 1881.

29. Sept.
Justitsmin. Skr. (til det kgl. Sundhedskollegium)

ang. Fysici

Ret til Befordringsgodtgørelse og Diæter

for Rejser i Anledning af Jordemoderkonferencer.
Under Henvisning til, at den af Justitsministeriet

under 21. Juli d. A. godkendte Ordning af Apotekvisitatserne

vil medføre, at Fysici ikke for Fremtiden som hidtil ville
kunne afholde de i Instruks for Fysici af 22. Oktober 1877

§ 11 omhandlede Jordemoderkonferencer i Forbindelse med
de af dem paa de paagældende Steder foretagne Apotek¬

visitatser og derfor ville blive nødsagede til at foretage
særlige Rejser i Anledning af bemeldte Konferencer, har det
kgl. Sundhedskollegium i behagelig Skrivelse af 12. d. M.

forespurgt, om Fysici efter de gældende Regler ville have

Ret til Befordringsgodtgørelse og Diæter for de Rejser,
som de saaledes i Anledning af disse Konferencer ville komme
til at foretage.

Foranlediget heraf skal man tjenstligst melde, at den

fremsatte Forespørgsel maa besvares bekræftende, jfr.

Justitsministeriets Skrivelse af 14. Maj 1862 i Reskript¬
samlingen.

Kgl. Resol., hvorved det allernaadigst bifaldes, 29. Sept.
at de færøske Sysselmænd for Fremtiden efter

Indstilling af Amtet ansættes og afskediges af
Justitsministeriet. (Justitsministeriet.)

1893.

I144 Str. ang. Tillægsprøve til Forberedelsesctsamen.

———

30. Sopt.
0)
Nr. 286.

Bkg. om Bestemmelse i Henhold til Lov om

danske Skibes Registrering m. m. af 1. April 1892
§ 68 med Hensyn til de der omhandlede Bøder for

Færøernes Vedkommende. (Justitsministeriet.)
I Henhold til 8 68 i Lov om danske Skibes Registrering

m. m. af 1. April 1892, jfr. allerhøjeste Anordning af 16.
September 1893 om Læmpelser i bemeldte Lov, for saa vidt
angaar Færøerne, har Justitsministeriet bestemt, at de for

Overtrædelse af denne Lov eller dertil sig sluttende Anord¬
ninger paalagte Bøder skulle, for saa vidt det paagældende

Skib er hjemmehørende paa Færøerne, indtil videre tilfalde
Foreningen for forulykkedes efterladte sammesteds.
Denne Bestemmelse træder i Kraft den 1. Januar
1894.

2. Oktbr.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. (til Formanden

i Kommissionen til Afholdelse af almindelig For¬

beredelseseksamen) ang. Gebyret for Afholdelse af
Tillægsprøve til almindelig Forberedelseseksamen i
Latin for Farmaceuter.
at man i Tilslutning til Deres Bemærk¬

ninger (at en Gebyrberegning af 4 Kr. er i Overens¬
stemmelse med tidligere Praksis og med Reglerne om Be¬
talingen for andre til bemeldte Eksamen knyttede Tillægs¬

prøver ved Universitetet, idet hver Eksaminand erlægger 1 Kr.
til Eksaminator og 1 Kr. til Censor samt 1 Kr. til hver

af Pedellerne) og særligt under Hensyn til Analogien af
de ved Skrivelse af 14. April 1883*) om Gebyret ved

*) Ved Skriv. 14. April 1883 fastsættes at Censorerne
ved almindelig Forberedelseseksamen honoreres med
1 Kr. for hver Karakter, og at Betalingen for Karaktererne

for Orden med de skriftlige Arbejder fordeles imellem

Cirl. ang. Teginsettion uf Transportmidter. 1145 1893.

almindelig Forberedelsesetsamen fastsatte Regler maa anse 2. Oktbr.

det for givet, at der skal erlægges et Gebyr af 4 Kr. al
hver Eksaminand, som ved Universitetet underkaster sig den
omhandlede Prøve i Latin.

Justitsmin. Cirk. (til samtlige Amtmænd, Sund= 6. Oktbr.
hedskommissioner og de overordentlige Sundheds¬

kommissioner) ang. Desinfektion af Transportmidler,

hvori syge transporteres til Sygehuse til Behand¬

ling for smitsomme Sygdømme udenfor Tilfælde af
offentlig Behandling.
Det kongelige Sundhedskollegium har henledet Justits¬
ministeriets Opmærksomhed paa den Fare for smitsomme

Sygdømmes Udbredelse, der flyder af, at der hyppigt ingen
Desinfektion finder Sted af de Transportmidler og navnlig

de Sengklæder, hvori syge transporteres til Sygehuse til
Behandling for smitsomme Sygdømme uden for Tilfælde af
offentlig Behandling, hvor saadan Desinfektion ikke umiddel¬
bart er paabudt af Epidemiloven af 30. Marts 1892. Ju¬

stitsministeriet skal i den Auledning henlede Sundhedskom¬
missionernes Opmærksomhed paa denne Sag under Henvis¬

ning til, at det ifølge fornævnte Lovs § 23, jfr. § 17, staar

Censorerne i Dansk, Engelsk og Matematik. Frem¬
deles bifaldes det, at Eksamen afholdes paa Universitetet,

ligesom den forrige almindelige Forberedelseseksamen
af højere eller lavere Grad, samt at der ydes Univer¬

sitetet en Afgift af 4 Kr. for hver Eksaminand (for
Protokoller, Skrivematerialier, Avertissementer, Lokaler,

Lys og Varme), at der til Pedellerne betales for
Assistance ved Eksamen 2 Kr. for hver Eksaminand
(1 Kr. til hver Pedel), at Eksamensgebyret sastsættes
til 20 Kr., hvad enten Eksamen tages med eller uden
Fransk, saaledes at der ikke betales for den senere

Suppleringsprøve i dette Sprog, og at der for de i
Auordningen af 30. August 1881 § 6 nævnte Prøver

i Sprog erlægges en Betaling af 6 Kr.
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Cirk. om Mønstringsbestyrere.

i deres Magt at paabyde og bemyndige de behandlende

6. Oktbr¬

Læger til at paabyde saadan Desinfektion med den Virkning
at de deraf flydende Udgifter afholdes efter Reglerne i der

nævnte Lovs § 25. Hvor saadant Paabnd gives af den
behandlende Læge, anses det rettest, at det anføres paa selve

Rekvisitionen om den syges Modtagelse paa Sygehuset, og
i andre Tilfælde, at Sygehusbestyrelsen derom underrettes

for at denne kan drage Omsorg for Desinfektionen, for sac
vidt den kan ske paa Sygehuset, og, hvor dette ikke kan ske
føje Anstalt, i fornødent Fald ved Politiets Mellemkomst

til, at de smitteførende Genstande under Jagttagelse af for¬
nøden Forsiglighed henvises til det Sted, som Sundheds¬
kommissionen vil have at opgive Sygehusbestyrelsen.

7. Oktbr.

Indenrigsmin. Cirk. (til samtlige Mønstrings¬

bestyrere) ang. Antorisation af Mønstringsbestyrernet
Protokol.
Efter stedfunden Brevveksling med Generaldirektorate
for Skattevæsenet fastsættes herved, at den i Indenrigsmini¬

steriets Vejledning for Mønstringsbestyrere Nr. 270 af 29
December 1892 § 9 ommeldte Protokol bliver at autorisere

for saa vidt angaar de Mønstringsbestyrere, der tillige er¬
Toldembedsmænd, af vedkommende Overtoldinspektør, og for

de øvrige Mønstringsbestyreres Vedkommende (nemlig Møn¬
stringsbestyrerne i Kjøbenhavn, Nykjøbing paa Falster, Rønne

Neksø, Svendborg, Aalborg, Aarhus) af Indenrigsministeriet“)

*) Ved Cirk. 4. Decbr. s. A. ophævedes Justitsmin. Cirk

af 16. Marts 1857 til samtlige Udskrivningschefer

for saa vidt angaar disses Forpligtelse til at autoriser¬
Mønstringsbestyrernes Sporteljournaler, hvorhos til¬
føjedes, at de i nævnte Cirk., jfr. Justitsmin. Bek. 20

Marts 1872 § 27, sidste Stk., indeholdte Bestemmelser
ang. Forevisning af Mønstringsbestyrernes Sportel¬
journaler for Udskrivningschefen ved de aarlige Sessioner

samt de i Cirkulæret ommeldte aarlige Indberetninger
ere bortfaldne som Følge af senere Lovbestemmelser.

Skr. om den kommunale Revision.
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Institsmin. Skr. (til Overretssagfører N. N.) 12. Okt.

ing., at Bevilling til at være executor testamenti
Boet efter en indsendt Konsul fra en fremmed
Stat ikke kunde meddeles.

I Anledning af et af Hr. Overretssagføreren hertil
indgivet Andragende, hvori Enkefru N. N. af Lübeck. Fru

V. N. med Mand og Værge Godsbesidder N. N. af Rosen¬

hagen og Købmand N. N. af Hamburg, som eneste Arvinger
efter deres den 7. ds. her i Staden ved Døden afgangne

Broder tysk Generalkonsul N. N., anholde om, at De maa
blive beskikket til som Eksekutor at tage Boet efter bemeldte

afdøde under Behandling til Skifte og Deling, skal man
tjenstligst melde, at Ministeriet i Betragtning af den afdødes
Egenskab som indsendt Konsul fra en fremmed Stat ikke

anser sig beføjet til at meddele Bevilling til, at De som
Eksekutor foretager Skiftet efter den afdøde.

Indenrigsmin. Skr. stil Amtmanden over Vejle 14. ORt.
Amt) ang. Omfanget af den kommunale Revision.
Efter Modtagelsen af Amtets Skrivelse af 14. f. M.

betræffende den dermed tilbagefulgte Forespørgsel fra Revisor

N. N. i N. N. Købstad skulde man tjenstligst bede den paa¬
gældende samt Byraadet tilkendegivet, at det tikommer den
kommunale Revision at paatale saavel urigtig Bogføring

som enhver anden Fejl i Kommunens Regnskaber. Efter
den foreliggende Anledning skal man derhos bemærke, at
Revisionen ikke alene er berettiget til at anstille Undersøgelse
af, om Kommunens Hovedbøger og Kassebøger ere i Over¬

ensstemmelse med hinanden, men at en saadan Undersøgelse
efter Ministeriets Formening i Reglen vil være nødvendig
for at Revisionen kan opfylde de den efter Købstadkommunal¬

loven af 26. Maj 1868 § 33 paahvilende Forpligtelser.
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17. Okt.

Skr. om Snekastning.

Indenrigsmin. Skr. (til Amtmanden over Kjø¬

benhavns Amt) ang., om en i Henhold til Lov om

Lærlingeforholdet af 30. Marts 1889 § 18 afsagt
Voldgiftkendelse er eksigibel med Hensyn til den ved
Kendelsen fastsatte Erstatning.
at man, uanset at den nævnte Lov ikle

indeholder nogen ndtrykkelig Udtalelse i den omspurgte Hen¬
seende, antager, at Spørgsmaalet, der i øvrigt henhører
under Domstolenes Afgørelse, maa besvares bekræftende.

17. Okt.

Institsmin. Skr. (til Amtmanden over Maribo

Amt) ang., om Bestemmelserne i Lov af 24. Marts
1875 ere anvendelige paa en ham tilhørende Ege¬
træs Baad, der drives ved en Petrolenmsmotor.
at, medens den paagældende Baad ikke vil
være at underkaste Kedeleftersyn, maa den i øvrigt være de

om Dampfartøjer gældende Forskrifter undergivet.

18. Okt.

Indenrigsmin. Skr. (til Amtmanden over Viborg
Amt) ang. Fastsættelse af Snekastning efter Foltehold.
Ved Skr. af 20. f. M. har Hr. Amtmanden hertil indsendt

et Andragende, hvori N. N. Sogneraad har begært Inden¬
rigsministeriets Resolution for, hvorvidt der ved Fastsættelse

af Snekastning efter Folkehold, jfr. Lov om Snekastning af
9. April 1891 § 5, kan medregnes faste mandlige Med¬

hjælpere, der deltage i Arbejdet paa den paagældende Ejen¬
dom, lige med mandligt Tyende, uanset at saadanne Med¬
hjælpere maatte holde egen Dug og Disk udenfor den

Ejendom, om hvis Sjers eller Brugers Ausættelse til Sne¬
kastning der er Spørgsmaal.

Foranlediget heraf skal man til Efterretning og videre
fornøden Bekendtgørelse tjenstlig melde, at Ministeriet maa

holde for, at der ikke haves Hjemmel i Loven til at und¬
tage de Medhjælpere, der holde Dug og Disk, fra Loveus

Skr. om Kirkers Opvarmning.
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18.
tegel i § 5 om, at faste mandlige Medhjælpere, der deltage

Okt.

Arbejdet lige med Tyendet, skulle medregnes ved Ansættelse

l Snekastning, i hvilken Henseende det ikke forekommer
Linisteriet, at der kan tillægges den af Hr. Amtmanden
emhævede Betragtning, at der eventuelt vil kunne paa¬

gnes de paagældende selvstændig Snekastningsbyrde som
frugere af Ejendomme i samme eller en anden Kommune

ogen afgørende Vægt, jfr. ogsaa, hvad der herom fremkom
nder Forhandlingerne paa Rigsdagen om Snekastningsloven

kigsdagstidende 1890—91 Landsthingets Forhandlinger Sp.
506—7). Som Følge af det anførte er Ministeriet af den

ormening, at det af N. N. Sogneraad rejste Spørgsmaal,
dis Afgørelse i øvrigt henhører under Domstolene, maa
svares bekræftende.

Indenrigsmin. Skr. (til Amtmanden over Odense 19. Olt.

imt), hvorved det mellem Odense Købstad og Odense
sor Frue Landsogns Distrikt bestaaende Fællesskab i

enseende til Fattigvæsen ophæves, saaledes at be¬
ieldte Landdistrikt fra den 1. Januar 1894 at

ggne oprettes til en selvstændig Sognekommune,
er benævnes „Odense Frue Landsogn“.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. (til Amt= 19. Okt.

tanden over Præstø Amt) ang. Ligningen af Ud¬
iften ved Auskaffelse af Brændsel m. v. til Kirkers
pvarmning.
Med Hr. Kammerherrens behagelige Skrivelse af 11.
uli d. A. har Ministeriet modtaget et Andragende, hvori

ogneraadene for N. N. Sogne anholde om Ministeriets
esolution for, hvor vidt det er tilladt i Henhold til Lov
9. Marts d. A. om Kirkers Opvarmning § 8, jfr. § 3,

Sogneraadene vedtage, at Udgiften ved Anskaffelse af

1893.

II5Ö Skr. ang. Sagførerialær i beneficerede Sager.

19. Okt. Brændsel m. v. til Kirkens Opvarmning skal afholdes ved

Ligning paa Sognets til Folkekirken hørende Beboere saa¬

ledes, at der ikke foretages nogen særlig Ligning i dette
Øjemed, men at Beløbet tillægges ved den almindelige

kommunale Ligning, der skal foretages efter Formne og
Lejlighed, dog med Forbigaaelse af de Personer, der efter

Loven ere fri for Deltagelse i Udgiften.
Efter i Anledning heraf at have brevvekslet med Inden¬

rigsministeriet skulde Ministeriet tjenstligst melde til behagelig
Efterretning og videre Bekendtgørelse, at, da det ved Loven

har været tilsigtet, at det til Kirkens Opvarmning fornødne
Beløb opføres i en særskilt Rubrik paa Ligningslisten over

den kommunale Formue= og Lejlighedsskat, findes der intet

at erindre imod den af de ovenmeldte Sogneraad anvendte
Fremgangsmaade.

21. Okt.

Justitsmin. Skr. (til Prokurator N. N.) ang.,

hvorvidt der tilkommer den i beneficerede Sager for

den beneficerede Part beskikkede Sagfører Salær for
Møde under Eksekntionsforretningen.
Under Henvisning til det passerede i en Sag, under

hvilken Hr. Prokuratoren i Henhold til meddelt Bevilling
til fri Proces har givet Møde som beskikket Sagfører for

Domhaveren og derefter paa dennes Vegne givet Møde for
vedkommende Fogedret under den hos domfældte rekvirered¬

Eksekutionsforretning, har De i et hertil indgivet Andragend¬

forespurgt, om Justitsministeriet fremdeles, efter at Lov a
24. Maj 1879 om Sagføreres Adgang til Salær og Be
taling for Udlæg for Udførelsen af offentlige og beneficered¬

Sager er emaneret, maatte fastholde den i Ministeriets
Skrivelse Nr. 146 af 27. August 1878 hævdede Anskuelse

at der ikke tilkommer den beskikkede Sagfører i beneficered
Sager særligt Salær hverken af det offentlige eller af Bene

ficianten for Eksekutionsforretninger naar han efter er= 21. Okt.

hvervet Dom giver Møde for Beneficianten ved disse.
Foranlediget heraf skal man tjenstligst melde, at det
aavel efter de omfattende Udtryk i Loven af 24. Maj 1879
§ 1 som efter Lovens Øjemed maa antages, at der til¬

kommer den for en beneficeret Part beskikkede Sagfører sær¬

ligt Salær for Møder under Eksekutionsforretningen, hvilket
Salær ifølge Sagførerens derom gjorte Paastand fastsættes
if Fogeden og overensstemmende med Lovens § 2 kan

ræves udbetalt af det offentlige.

Bestemmelser for Søofficersskoleus Vedkommende 21. Oht

iugaaende Udstedelsen af Bevis for at have bestaaet
Styrmandseksamens I. og 2. Afdeling. (Marine¬
ninisteriet.)
Bevis for at have bestaaet Styrmandseksamtens 1.

Ifdeling kan udstedes, naar Vedkommende ved Søofficers¬

kolens Overgangsprøve er bestaaet i hvert af Fagene Na¬
sigation og Maskinlære, og han desuden i det under først¬

tævnte Fag indlagte Spørgsmaal i „Internationale Regler“
kke har faaet en lavere Karakter end tg. (1).

Bevis for at have bestaaet Styrmandseksamens 2.

Ifdeling udstedes ikke af Søofficersskolen.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. (til Skole= 25. OEt.

irektionen for Viborg Købstad) ang. et Andragende

m, at Tilladelse til Udskrivning af en Borgerskole
ed 13 Aars Alderen maa tilstaas Børn i næst¬

verste Klasse med „meget godt“ i Hovedkarakter ved
Isamen.

at Ministeriet maa fastholde, at Udskriv¬
nig af Borgerskolen i 13 Aars Alderen i Henhold til

Rinisteriets Cirkulære af 2. Februar 1889 ikke kan finde
Fjortende Hæfte.
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1152 Cirk. om Gymnastitundervisning i Pigeskoler.

23. OEt.

Sted, medmindre Barnet befinder sig i øverste Klasse, idet

det dog med Hensyn til de Fordringer, som efter det nævnte

Cirkulære maa stilles til Aarsprøven forinden Udskrivningen,
vil være berettiget ikke at tage Hensyn til de ikke befalede

Fag: Naturhistorie, Naturlære, Matematik, Tegning og
fremmede Sprog.

24. Okt.

Kirke= og Undervisningsmin. Cirk. (til de eksa¬

mensberettigede Realskoler for Kvinder) ang. Gymua¬
stikundervisningen ved de højere Pigeskoler.
I en nylig afgiven Beretning om Inspektionen af for¬

skellige Realskoler for Kvinder har Gymuastikinspektøren
fremhævet, at ved nogle af disse Skoler var et forholdsvis

meget stort Antal Elever fritaget for Gymnastikundervisning,

og at dette til Dels fandt Sted i Henhold til Lægeerklæringer,
der ikke indeholdt nogen fyldestgørende Forklaring om Nød¬
vendigheden af de paagældende Fritagelser.
Efter det foreliggende har man fundet det rettest at

indhente en Erklæring fra det kongelige Sundhedskollegium

med Hensyn til Gymnastikundervisningen ved de højere

Pigeskoler. Sundhedskollegiet har i denne Anledning ytret,
at Undervisningen med det anordnede Omfang af 4 ugent¬

lige Timer maa anses for særdeles gavnlig for skolesøgende

unge Pigers Udvikling og Helbred, forudsat at den ledes
paa en efter vor Tids Erfaring hensigtsmæssig Maade, og
at der vel kan forekomme Tilfælde, hvor der bør indrømmes

delvis eller hel Fritagelse for Gymnastikundervisningen, men

i saadanne Undtagelsestilfælde bør Indrømmelsen kun gøres

efter en motiveret Erklæring af en Læge.

Ministeriet skal ikke undlade at henlede Opmærksom¬

heden paa de anførte Udtalelser, idet man i Henhold til
disse herved anmoder de vedkommende Skolebestyrelser om

nøje at paase, at ingen Elen for Fremtiden fritages for at

Slr. om Loven om Sonæringen.
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deltage i Gymnastikundervisningen eller i bestemte derunder 24. OEt.
sørende Øvelser uden at Nødvendigheden heraf er tydeligt

fodtgjort ved Attest fra en Læge. Det vil ligeledes være
it paase, at de Fritagelser, der ere begrundede paa forbi¬

saaende Forhold, ikke udstrækkes over længere Tid end nød¬
endigt.

Indenrigsmin. Skr. (til AAmtmanden over Svend¬24. ORt.
org Amt) om Forstaaelsen af forskellige Bestem¬
nelser i Lov Nr. 40 af 25. Marts 1892 om Sø¬
tæringen m. m.
1. Ifølge § 2 i Lov af 11. Februar 1863 angaaende
Forandring i Lov om Sønæringen af 19. Februar 1861
unde Skibe af ikke over 40 Kommercelæsters (80 Tons)

Orægtighed udklareres til Fart paa Nordsøen og Østersøen, naar
se i Stedet for en eksamineret Styrmand havde til Tjeneste om

Bord i det mindste een Mand, som i sin Søfartsbog havde
rhvervet sig Betegnelsen „helbefaren“ og desuden tilvejebragt

Vidnesbyrd fra i det mindste 2 Skippere om, at de havde

werbevist sig om, at han kunde navigere et Skib saavel ved
om uden Landkending.

Da bemeldte tvende Love af 1861 og 1863 — og dermed
inførte Bestemmelse —ere ophævede ved § 26 i Lov Nr.

10 af 25. Marts 1892, er det heraf en Følge, at intet dansk
Skib maa udklareres eller afgaa fra nogen dansk Havn eller

ættes i Fart i danske Farvande, medmindre de i Lov om
Sønæringen af 25. Marts 1892 § 4 indeholdte Forskrifter
re iagttagne, og at der altsaa, naar et Sejlskib af ikke over

00 Tons udklareres til Fart paa Nordsøen eller Østersøen, maa

sære ansat fornden Føreren i det mindste een Styrmand, der
sar erhvervet Bevis som saadan, eller i alt Fald en Sømand,

ser i Henhold til Sønæringslovens § 3, sidste Stykke, er
serettiget til at fare som Styrmand eller i Henhold til

* ————

24. ORt

samme Lovs § 29 har erhvervet Indenrigsministeriets Til

ladelse til at gøre Tjeneste som Styrmand i den paagældend

Fart, i hvilken Henseende bemærkes, at det Vidnesbyrd fr
2 Skippere, som er meddelt de i Lov 11. Februar 1863 §

ommeldte Sømænd, ikke kan stilles lige med ,Næringsadkomst
som Styrmand, og at Reglen i Sønæringslovens § 27 saa
ledes ikke kan finde Anvendelse paa dem.

2. Sømænd, der, forinden Sønæringsloven af 189.
traadte i Kraft, i Henhold til Bestemmelsen i Lov af 11

Februar 1863 § 2 have gjort Styrmandstjeneste i Skib
af ikke over 80 Tons Drægtighed i Fart paa Nordsøen og

Østersøen, kunne ikke erholde Tilladelse til at gøre Tjenest
som Styrmænd i nævnte Fart i Skibe af over 80 Tons

Drægtighed (Sønæringslovens § 3, sidste Stykke), idet be
meldte Lovs § 29 kun hjemler Indenrigsministeriet Bemyn
digelse til at meddele saadanne Sømænd Tilladelse til a

udøve „den af dem hidtil drevne Næringsvej i samme Om¬
fang som tidligere“
3. Den, der har bestaaet den i Lov om Styrmands

eksamen m. m. omhandlede Sætteskipperprøve samt har fare
mindst eet Aar som Matros og derhos har fyldt sit 20 Aar
er vel ifølge § 3, sidste Stykke, i Søuæringsloven af 189:

berettiget til at fare som første eller eneste Styrmand i Sejl
skib af ikke over 100 Tons i Fart paa Nordsøen og Østersøen

men er dog — da Loven ingen Hjemmel dertil indeholder

udelnkket fra hos Magistraten i Købstæderne eller Politimesterer

paa Landet at erholde meddelt Bevis som Styrmand; de
maa saaledes være Mønstringsbestyrernes Sag at paase, a
Betingelserne for vedkommendes Berettigelse til at fare son
Styrmand ere til Stede.

4. Da de til Styrmandseksamen stillede Krav ere stræn¬

gere end de til Sætteskipperprøven, maa førstnævnte Prøv¬
i det under Nr. 3 omhandlede Tilsælde kunne træde i Stede

V. om Tagrchovationen.
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for Sætteskipperprøven, men Bevis fra Øvrigheden som 24. Okt.

Styrmand vil ikke kunne fordres udfærdiget.

Bekendtgørelse vedkommende Dagrenovationens 26. Okt
Bortførsel. (Københavns Magistrat.
Paa given Anledning henleder Magistraten Husejernes
Opmærksomhed paa, at det kun, naar vedkommende

Husejer dertil giver sit Samtykke, er tilladt Kontra¬
henterne allerede fra Kl. 5 Morgen at lade bortføre Hus¬

renovationen fra de Ejendomme, hvor Fejeskarn med videre

opsamles i Beholdere, og at denne Tilladelse vil blive til¬
bagekaldt med Hensyn til de Kontrahenter, paa hvis Folk
der kommer gentagne Klager over skødesløs Behandling af
Beholderne.

Ligeledes bringes det i Erindring, at Dagrenovations¬

kontrahenterne ere pligtige til den første Søgnedag i
qver Maaned at bortføre Halm, Hø, Tang, Affald af
zamle Madratser og deslige. Saadanne Genstande maa ikke

idkastes paa Gaden, men vedkommende Ejer maa selv lade

em bringe ud til Dagrenovationsvognene, hvor Paalæs¬
lingen vil blive udført af Kørekarlene.

Eksemplarer af de for Dagrenovationens Bortkørsel

jældende Konditioner, i hvis §s L og 5 de ovenciterede Be¬
temmelser indeholdes, kunne af Husejere afhentes i Magi¬
tratens 4. Afdeling, Lavendelstræde 1, 1. Sal, mellem Kl.
(0—.

Lov om Sønæringen paa Island. (Ministeriet 26. Okt.
or Island.)
Vi Christian den Niende, o. s. v., G. v.: Altinget

far vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadfæstet følgende
lov:

1. Det skal med de af demie Lov flydende Indskrænk¬
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L. om Sønæringen paa Island.

—

26. Okt.

ninger være enhver tilladt at ernære sig ved Søfart med
islandsk Skib.

2. Ret til i den indenlandske Fart at føre islands

Skib af over 12 men ikke over 100 Tons er betinget af
at vedkommende har erhvervet Bevis som Skibsfører i der
indenlandske Fart.

3. Ret til i den indenlandske Fart at føre islands
Skib af over 100 Tons og Ret til mellem Island og andr¬

Lande at føre islandsk Skib af hvilken som helst Størrels¬

er betinget af, at vedkommende har erhvervet Bevis som
Skibsfører i den udenlandske Fart.

Er det paagældende Skib et Dampskib, er Retten end¬
videre betinget af, at vedkommende har erhvervet det i § 12

omhandlede Tillægsbevis.

4. Ret til i den indenlandske Fart at fare som Styr¬
mand i islandsk Sejlskib af over 100 Tons er betinget af
at vedkommende har erhvervet Bevis som Styrmand i den
indenlandske Fart.

5. Ret til at fare som Styrmand i islandsk Damp¬
skib af over 100 Tons i den indenlandske Fart og i islandsk
Skib af enhver Størrelse og Art i Farten mellem Island

og andre Lande er betinget af, at vedkommende har erhvervet
Bevis som Styrmand i den udenlandske Fart.

Er det paagældende Skib et Dampskib, er Retten end¬

videre betinget af, at vedkommende har erhvervet det i § 12
omhandlede Tillægsbevis.
Saavel i dette som i det i § 3 omhandlede Tilfæld¬

er Tillægsbeviset dog overflødigt, saafremt den paagældende

har bestaaet den almindelige danske Styrmandseksamen, eller
en anden efter den danske Lovgivning dermed i Klasse
staaende Eksamen.

6. Intet islandsk Skib maa udklareres fra nogen

Havn i Island til Fart mellem Island og andre Land¬

uden at have til Tjeneste om Bord foruden Føreren i det

L. om Sønæringen paa Island.
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mindste 1 Styrmand og paa Dampskibe af over 300 Tons 26. OEt.
2 Styrmænd.

Til indenlandsk Fart maa intet islandsk Skib af over
100 Tons udklareres eller afgaa uden at have til Tjeneste
om Bord foruden Føreren i det mindste 1 Styrmand.I

Stedet for denne sidste kan dog paa Sejlskibe træde en

befaren Mand, der tilvejebringer Vidnesbyrd fra 2 Skibs¬
førere om, at de enten ved Overhøring af vedkommende

eller derved, at han har faret med dem, have overbevist sig
om, at han kan navigere et Skib ved eller uden Land¬

kending.
Endelig maa intet islandsk Dampskib udklareres eller

afgaa fra islandske Farvande til hvilken som helst Fart,
uden at de Betingelser med Hensyn til Maskinpersonalets

Størrelse og Beskaffenhed, som indeholdes i det Skibet i
Henhold til § 13 meddelte Regulativ for Maskinbetjeningen,
ere opfyldte.
7.Til Erhvervelse af Bevis som Skibsfører i den

indenlandske Fart udkræves:

a) at vedkommende har bestaaet den mindre fuldstændige
Styrmandseksamen ved Navigationsskolen i Reykjavik;
b) at han har faret til Søs i 8 Maaneder eller gjort

Tjeneste som Styrmand i 4 Maaneder;
c) at han har Indfødsret eller fast Ophold i den danske
Stat;

i) at han er fuldmyndig;
0) at han ikke ved Dom er funden skyldig i en i den

offentlige Mening vanærende Handling;
1) at han præsterer Bevis for, at hans Syn har den for

Styrmænd nødvendige Fejlfrihed.
8. Til Erhvervelse af Bevis som Skibsfører i den

udenlandske Fart udkræves foruden de i § 7 □—f om¬
meldte Betingelser:

a) at vedkommende har bestaaet den mere fuldstændige

1593.
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26. Okt.

Styrmandseksamen ved Navigationsskolen i Reykjavik

eller den almindelige danske Styrmandseksamen eller

en anden efter den danske Lovgivning dermed i Klasse
staaende Eksamen;

b) at han derefter har faret til Søs som Styrmand i 2

Aar og i den Tid gjort 2 Farter mellem Island og

andre Lande, eller paa dansk Skib i lige saa lang Tid
har forrettet Tjeneste og gjort Farter, der kunne sættes
i Klasse hermed.

9. Til Erhvervelse af Bevis som Styrmand i den
indenlandske Fart udkræves:

a) at vedkommende har bestaaet den mindre fuldstændige

Styrmandseksamen ved Navigationsskolen i Reykjavik;
b) at han derefter har faret til Søs i mindst 4 Maaneder;
6) at hau ikke ved Dom er funden skyldig til Straf af

offentligt Arbejde for en i den offentlige Mening van¬
ærende Handling:

d) at han præsterer Bevis for, at hans Syn har den for

Styrmænd nødvendige Fejlfrihed.
10. Til Erhvervelse af Bevis som Styrmand i den
udenlandske Fart udkræves foruden de i § 9 c og d

ommeldte Betingelser:

a) at vedkommende har bestaaet den mere fuldstændige

Styrmandseksamen ved Navigationsskolen i Reykjavik
eller den almindelige danske Styrmandseksamen eller
en anden efter den danske Lovgivning dermed i Klasse
staaende Eksamen;

h) at han derefter har faret til Søs i 8 Maaneder.

11. De i §§ 7—10 omhandlede Beviser, der, naar

de ovennævnte Betingelser ere til Stede, ikke kunne nægtes
vedkommende, udstedes efter en af Landshøvdingen nærmere

foreskreven Formular af Politimesteren paa det Sted, hvor
vedkommende har sin Bopæl, eller, naar han intetsteds i

Landet har Bopæl, hvor han eller, naar han er uden for

L. om Sønæringen paa Istand.
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Landet, hans Fuldmægtig opholder sig til den Tid, da 26. Okt.
Begæringen fremsættes.
Bevis som Skibsfører betales med 4 Kr., der tilfalde

Landskassen. Bevis som Styrmand udstedes uden Betaling.
Den, der vil anke over en af Politimesteren med Hen¬

syn til Bevisernes Udstedelse tagen Beslutning, har gennem
vedkommende Amt at rette sin Besværing til Landshøvdingen,

der da afgør Sagen, dog uden at vedkommendes Adgang
til at faa Spørgsmaalet afgjort af Domstolene derved ind¬
skrænkes.

12. Landshøvdingen kan meddele den, der har erhvervet
Bevis som Skibsfører i den udenlandske Fart eller som
Styrmand i samme Fart, og som enten ved Attest for i
Danmark at have bestaaet en Eksamen i Maskinlære eller

paa anden Maade godtgør at være i Besiddelse af den til
at være Fører af eller Styrmand paa Dampskib fornødne

Maskinkyndighed, et Tillægsbevis herfor.
13. Ethvert islandsk Dampskib skal være forsynet med

et af Ministeren for Island udstedt Regulativ for Maskin¬

betjeningen, hvorved under Hensyn til forelagte Oplysninger

om Maskinens Hestekraft er fastsat, hvilke Fordringer Skibets

Maskinpersonale med Hensyn til Antal og Uddannelse skal
fyldestgøre.

Underkastes Skibets Maskiner eller Kedler senere saa¬

danne Forandringer, hvorved Hestekraften væsentlig forøges,
er Rederen pligtig til at erhverve et nyt Regulativ.
14. Fra de i §§ 7—10 ommeldte Eksamensfordringer

og Betingelser med Hensyn til Befarenhed kan Landshøv¬

dingen under særlige Omstændighe er dispensere, navnlig i
de første Aar efter nærværende Lovs Ikrafttræden og med

Hensyn til de i §§ 7 og 3 fastsatte Betingelser.
15. Bevis som Skibsfører forbrydes, naar vedkom¬

mende ved Dom findes skyldig i en i den offentlige Mening
vanærende Handling.

1893.
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Bevis som Styrmand forbrydes, naar vedkommende

26. Okt.

ved Dom findes skyldig til Straf af offentligt Arbejde for
en i den offentlige Mening vanærende Handling.
16. Overtrædelser af denne Lov straffes med Bøder

af indtil 200 Kr., der i Gentagelsestilfælde kunne stige til
400 Kr. Bøderne tilfalde Landskassen.

Overtrædelserne paatales af det offentlige, og Sagerne
behandles efter de for offentlige Politisager gældende Regler.
17. Den i Plakat 27. Maj 1859 indeholdte Bestem¬

melse, at Styrmændene paa danske Skibe, der udredes fra

et Sted i Island, skulle være hjemmehørende i det danske
Monarki, ophæves.
18. Denne Lov træder i Kraft den 1. Juli 1895.

De i §§ 2—5 foreskrevne Betingelser for Adgangen til at
føre Skib eller fare som Styrmand i den indenlandske Fart
blive dog uden Anvendelse paa dem, der før 1. Juli 1895

have drevet en saadan Næringsvej.

Bekendtgørelse om Afholdelse af Hillerød Køb¬

31. Okt.

stads ordinære Ret. (Justitsministeriet.)

Nr. 245.

Ved et ad mandatum udfærdiget allerhøjeste Reskript
til Amtmanden over Frederiksborg Amt af Dags Dato er
det fastsat, at der for den i Lov om Jurisdiktionsforan¬

dringer i Frederiksborg Amt m. m. af 29. Marts d. A.
omhandlede Hillerød Købstads Jurisdiktion skal fra den 1.

April n. A. at regne, da de paagældende Jurisdiltions¬

forandringer træde i Kraft, afholdes ordinær Ret paa Raad¬
og Arresthuset i Hillerød hver Lørdag.

Hvilket herved bringes til almindelig Kundskab med
Tilføjende, at Frederiksborg Birks ordinære Ret som hidtil

afholdes paa ovennævnte Sted hver Torsdag.

31. Okt.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. (til Skole¬

direktionen for Vester Han Herred) ang. Forstaaelsen

Skr. om Skudsmaalsbøger.

1893.
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af Bestemmelsen i Tyendelov af 10. Maj 1854 § 54 31. Okt.
om, at Udskrivningsbevis fra Skolen skal indføres i
0
Skudsmaalsbøger.

I et med Direktionens behagelige Erklæring af 8.

April f. A. hertil indsendt Andragende har Præst ved Fri¬
menigheden i N. N., N. N., forespurgt,

1. Om der kan udstedes Skudsmaalsbog til en Dreng,
der ikke kan præstere Bevis for at være udskreven af Skolen.

2. Om Sognepræsten i N. N. m. fl. Sogne er beret¬

tiget til at indføre i Skudsmaalsbogen for Personer, der
ere konfirmerede i Frimenighedskirken i N. N., at de ikke

ere konfirmerede i noget Samfund eller af nogen Præst,
der hører til Follekirken, og

3. om, hvorvidt Præsten er berettiget til at indføre

noget i Skudsmaalsbogen om vedkommendes Kundskaber,
Opførsel i Skolen eller lignende.

I den Anledning skal Ministeriet, efter om Sagen at
have brevvekslet med Biskoppen over Aalborg Stift, tjenst¬
ligst meddele følgende:
ad 1 og 3. Bestemmelsen i Tyendelovens § 54 om,

at Udskrivningsbeviset fra Skolen skal indføres i Skuds¬
maalsbogen, maa forstaas saaledes, at der i Bogen ikke
blot bliver at indføre, naar og hvor Udskrivningen har fundet

Sted, men tillige den i Anordning af 29. Juli 1814 for
Købstæderne § 34 og for Landet § 27 omhandlede Attest
om Kundskaber og Opførsel.
I Overensstemmelse hermed maa det forlanges, at

ethvert Barn for at erholde Skudsmaalsbog maa præstere
Udskrivningsbevis, og dette maa gælde, selv om Barnet er

over 15 Aar og saaledes i Medfør af Lov af 2. Maj 1855
§ 4 skal udskrives af Skolen.
Hvis Barnet har besøgt en privat Skole eller er blevet

privat undervist, maa det derfor, for at erhverve Udskriv¬

1893.
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31. OEt. ningsbevis,

fremstille sig til Eksamen i Kommuneskolen,

jvfr. herved Lov af 13. April 1851 § 11 om Børn, der
ikke høre til Folkekirken.
ad 2. Paategning i Skndsmaalsbogen om Konfirma¬
tion maa sigte til Konsirmation, foretagen i et Trossamfund,

der kan foretage kirkelige Handlinger med borgerlig Virk¬

ning af en dertil bemyndiget Præst, og der kan derfor
intet anføres om en Konfirmationshandling i Frimenigheden
i N. MN., der ikke hører til Folkekirken eller noget anerkendt
Trossamfund. — Sognepræsten har derfor været berettiget
til at meddele den ovenommeldte Paategning.

1. Nov.

Indenrigsmin. Skr. (til Amtmanden over Præstø

Amt) ang., hvor vidt der kan meddeles en Person,
der i 1875 har bestaaet den efter de da gældende

Bestemmelser befalede almindelige Styrmandseksamen
i Forbindelse med Prøve i Maskinlære, Bevis som

Sætteskipper, nanset at han ikke har underkastet sig
den i Sønæringsloven foreskrevne Sætteskipperprøve.
at, da Kravene ved den ovennævnte,

af den paagældende aflagte Styrmandseksamen vare betyde¬

ligt højere end de, der stilles ved Sætteskipperprøven, maa
Ministeriet med Amtet være enigt i at det ommeldte

Spørgsmaal maa besvares bekræftende.

1.Nov.

Indenrigsmin. Skr. (til Amtmanden over Born¬

holms Amt) ang., om den som „Kunderosen“ beteg¬

nede Sygdom hos Svinet bør henføres under de i
Lov om smitsomme Sygdømme hos Husdyrene af

14. April d. A. § 2 omhandlede Sygdømme.
at, da de senere Aars videnskabelige

Skr. om Stolelæreres Enkeforsørgelse.
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Undersøgelser have godtgjort, at Knuderosen maa anses for 1. Nov.
en Form af „Rødsyge“ (,Miltbrandartet Rosen“) hos Svin,

maa de for den sidstnævnte Sygdom gældende Forskrifter
ogsaa komme til Anvendelse paa Knuderosen.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. (til Provsten 4. Nov¬
for Hillerslev og Hundborg Herreder) ang. For¬

staaelsen af Cirk. 5. November 1891 om Tilsynet

med Skolelæreres Enkeforsørgelse.
at den rette Fremgangsmaade, naar
en Lærer ønsker at berigtige sin Enkeforsørgelse i Anledning
af forestaaende Ægteskab, er den, at han, selv om han alt
i Forvejen har tegnet den fornødne Forsikring, gennem

Provsten indgiver Andragende til Ministeriet om Enke¬
forsørgelsens Berigtigelse, saaledes at den fornødne Attest
fra Provsten til Indgaaelse af Ægteskab først udstedes, naar
Ministeriets Afgørelse af, om Enkeforsørgelsen er tilstrækkelig,
foreligger

Reglement i Henhold til Sølovens § 45 for 6. Nov¬

Skibsmandskabets Forplejning og Opholdsrum om Nr. 249.
Bord i færøske Fiskerskibe. (Justitsministeriet).
I Henhold til § 45 i Sølov af 1. April 1892 og
allerhøjeste Resolution af 10. Decbr. s. A. fastsættes herved

følgende Bestemmelser angaaende Skibsmandskabets Forplejning
og Opholdsrum om Bord paa Fiskerskibe hjemmehørende
paa Færøerne.

1. Skibsmandskabets Forplejning.
1. Om Skibsmandskabets Forplejning i
Almindelighed“*).
*************************************************
— —— * —

*

— — ——

Enslydende med Reglement 10. December 1892 I.
Nr. 1. Indm. Saml.

1164, Regl for Stibsmandskabet i færviske Fisterskibe.
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6. Nov.

2. En Mands Kost eller Ration.

Denne skal ugentlig udgøre:
7 Pd.

Brød, haarde Skonrogger eller Hvedekiks

eller blødt Rug= eller Hvedebrød

10 Pd.

Fisk, fersk eller blød saltet for 4 Dage..
Kød, raat saltet for 3 Dage

eller tørret Lammekød for 3 Dage.

6 Pd.

3 Pd.

1 Pd. 50 Kv.
75 Kv.

Smør

eller

Margarine

1 Pd.

Byggryn eller Ris til Grød for 2 Dage
henholdsvis

25 eller 30 Kv.

Byggryn, Ris eller Sago til Gryn¬
suppe

for

1

15 Kv.

Dag.

Ærter eller Bønner for 2 Dage..

80 Kv.

Hvedemel til Budding, Pandekager e. I.
for

2

Dage

Kartofler enten friske

eller tørrede jor i Dage.

1 Po.
8 Pd.
32 Kv.

Sukker til Te og Kaffe 1 Pd. 25 Kv.
Kaffe, ubrændt eller brændt og malet,

henholdsvis 30 eller 24 Kv
Le

6 Kv.

Salt, Sennop, Peber, Kanel og andre Krydderier,
Eddike til Sennop, Hvedemel og Smør til Jævning paa
Grøntsager, Citronsaft (lime=juice), Sukker, Rosiner eller

Svesker til Grynsuppe, samt hvad der iøvrigt behøves til

Madens Tillavning, udgives i passende Mængde. Til

Ærter gives jævnligt friske eller henkogte Løg. til Fiskemaal¬
tiderne Smørsauce med Sennop og til Melspiserne Sirup,

Melasse eller i Mangel deraf Sukker.
Hvalkød, fersk eller saltet, med Spæk af Grindehval
eller Kvæssing, kan gives 2 Gange ugentlig i Stedet for

1 Dag Kød og 1 Dag Fisk, og er Rationen deraf da for

1893.
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2 Dage 2 Pd. Hvalkød og 40 Kv. saltet eller 30 Kv. tørret 6. Nov.
eller røget Spæk.

Drikkevand. Herfor er som Regel ingen Ration,

og denne kan kun gives, naar Beholdningen paa Grund af
usædvanlig lang Rejse, Udlækning, Overbordskylning eller
anden uforudseelig Hændelse er saaledes formindsket, at der
er Fare for, at den skal slippe op, forinden Skibet naar
Bestemmelsesstedet.

3. Fra ovenstaaende Bestemmelser kunne

følgende Afvigelser gøres:

Hvis fersk eller saltet Fisk ikke haves eller kan faas,

givesi dennes Sted en Ration Kød eller Hvalkød med
Spæk.

Skulde det Tilfælde indtræde, at Smørret eller Marga¬

rinen slipper op, kan der i Stedet for 1 Pd. Margarine

udgives 2 Pd. tørret fedt Kød eller 2 Pd. saltet eller 1 Pd.
50 Kvint tørret eller røget Spæk af Grindehval eller Kvæs¬

sing; men Smør eller Margarine skal atter udgives, saa
snart det er muligt at erholde det til rimelig Pris. Naar

Margarine udgives, skal det være af anerkendt god Kvalitet.
Brændevin, Kognak, Rom eller Vin kan udgives som

ekstra, naar Skibsføreren dertil finder Anledning, saasom

til Opmuntring, under haardt Vejr, anstrengende Arbejde
eller udmattende klimatiske Forhold.

Hvis Forraadet af en eller anden Proviantsort paa

Grund af usædvanlig lang Rejse, Havari eller anden

nforudseelig Omstændighed skulde slippe op, kan der udgives

andre Sorter i Stedet, f. Eks. Kød for Fisk og omvendt,
Hvalkød med Spæk for Kød eller Fisk, Gryn for Ærter
eller Bønner o. s. v, hvormed Mandskabet da skal være
tilfreds.

Det i Kabyssen opsamlede Madfedt maa kun i frisk

Tilstand benyttes til Madlavning.

1893.
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II. Skibsmandskabets Opholdsrum*).

6. Nov.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

**

III. Reglementets Itrafttræden m. v.

Nærværende Reglement er gældende fra den 1. Januar

1894, dog saaledes at de i Reglementets Afsnit I. indeholdte
Bestemmelser træde i Kraft for paagældende Skib fra det

Tidspunkt, da Skibet første Gang efter den 1. Januar

1894 er i dansk Havn; indtil da forholdes efter de nu gæl¬
dende Regler.

6. Nov.

Justitsmin. Skr. (til Amtmanden over Svend¬

borg Amt) ang. Formeu for Firmaanmeldelse af et
af to Brødre bestaaende Kommanditselskab, der

agtede at drive Mannfakturhandel.
I Anledning af det med Hr. Kammerherrens behagelige

Skrivelse af 14. f. M. hertil tilbagesendte Andragende, hvori
Manufakturhandler C. M. P. af N. N. Købstad besværer

sig over, at Magistraten i bemeldte Købstad under Henvisning

til Bestemmelserne i Firmalovens § 9, 3. Stykke, har vægret
sig ved til Handelsregisteret at modtage Anmeldelse om, at
et Kommanditselskab med Andrageren som ansvarlig Deltager
og Andragerens Broder, Snedkermester P. T. P. som Kom¬

manditist driver Manufakturhandel i fornævnte Købstad
under Firma „Brødrene P.“ eller „Brødrene P. ved C.

M. P.“ skal man herved tjenstlig melde, at den stedfundne
Afvisning maa anses beføjet, hvorved endnn bemærkes, at

den i Anmeldelsen indeholdte Betegnelse af Forretnings¬
—

*)

— * —

Enslydende med Reglm. 10. December 1892 med

følgende Tilføjelse i Slutningen: Dog skal det, hvis
Kabyssen findes i dette, være tilladt sammesteds at
ophænge Klæder til Tørring.

Tverenssomü om Langelinic m. m. 1167 1893.
—

—

virksomheden som „Manufakturhandel“ er utilstedelig, jfr. 6. Nov.
Firmalovens § 18, Punkt 2, og Justitsministeriets Cirkulære
af 14. August 1889, Punkt 6.

Indenrigsmin. Approbation paa Overenskømst 10. Nov.

angaaende Ordningen af Forholdene med Hensyn til
Haveanlæget omkring Lystbaadehavnen ved Langelinie
og af Spaserevejen herfra langs Frihavnens østlige

Mole til dennes nordlige Ende. (Afsluttet mellem
Havnevæsenet og Kjøbenhavns Magistrat den 2.
s. M.).
1. Haveanlæget omkring den lille Lysthavn indrettes
af Havnevæsenet med Hensyn til Højder, Beplantninger,

Siddepladser m. m. som paa den vedhæftede Tegning mærket
Plan A nærmere angivet.
Paa Planen er med Bogstaverne m. u. o. p. antydet
en Plads, hvor der kan opføres en Bygning for Roforenin¬

gerne paa en saadan Maade, at Anlægets Skønhed ikke
derved forringes. Den nærmere eventuelle Indretning af
Bygningen samt Roforeningens Forhold til samme i det

hele bestemmes ved senere Forhandlinger mellem Havne¬
væsenet og Kommunalbestyrelsen. Hvis der ikke i betimelig
Tid kan træffes en Ordning med Roforeningerne, udføres

Anlæget med Skraaninger efter de paa Planen viste punlterede
Linier.

2. Den ophøjede Spaserevej fra Haveanlæget Nord

paa langs Frihavnens østlige Mole, der paa en Bro er

ført over Pramkanalen gjennem det sydlige Frihavnsbassins

Østmole og paa en Viadukt over Jernbanesporene og Færdsels¬
vejen til Østmolens Indenlandskaj samt over de af Frihavns
Aktieselskabet opførte Skure og tvende Portpartier, indrettes
af Havnevæsenet i Overensstemmelse med de vedhæftede

Tegninger mærket Plan B. og Plan C.
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10. Nov.

Overenskomst om Langetinie m. m.

Af det overdækkede Rum, som fremkommer mellem

Pramkanalen og Viadukten, og som sorterer under Havne¬
væsenet, stilles til Disposition for Kommunen et saa stort
Areal, som er nødvendigt bl. a. til Opholdssted for det

Tilsynspersonale, som Kommunen maa holde for dette og
sydligere Parkanlæg, til fornødent Oplag af Redskaber og
Materiale, til Vedligeholdelsen og til Indretning af

Retirader og Pissoirer for Publikum og for Tilsynet.
Det høje Toldgitter paa den venstre Side af Spadsere¬
vejen og det ydre Rækværk paa den østre Side af bemeldte
Vej indrettes efter den af Finansministeriet approberede

Plan som vist paa medfølgende Tegning mærket I).
Overfladen af den Del af Spadserevejen, der strækker

sig fra Broen over Pramkanalen til det sydligste Portparti,
belægges med Asfalt paa Underlag af Beton med passende
Fald til Siderne og fornødent Afløb for Vandet.

Fra det sydligste Portparti Nord efter, hvor Højden af
Spaserevejen bliver mindre, behandles Overfladen som

Gangsti med Chaussering og Gangstigrus med passende
Fald til Siderne og med fornødent Afløb for Vandet.
Paa dette Parti plantes forsøgsvis en eller to Rækker
Træer.

Ca. 500 Fod fra Molens nordre Ende afsluttes den

ophøjede Spaserevej med en Skraaning, og Terrænet Nord

for samme behandles i en Brede af 30 Fod langs Told¬
gitteret som Gangsti paa samme Maade som ovenfor angivet,

medens det langs Bolværket liggende 20 Fod brede Bælte
behandles efter Havnevæsenets nærmere Bestemmelse. Hvis
Havnevæsenet ønsker det, kan der her indrettes en Vendeplads

for Vogne ved Inddragning af en Del af Gangstien, og
hvis der af Kommunen maatte ønskes indrettet et Etablisse¬

ment med Restaurationsanlæg paa denne Strækning, kan
dertil om fornødent indtages en Del af Kajarealet efter
nærmere Overenskomst med Havnevæsenet.

Overenslomst vm Langelinic m. m.

116.

1893.
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3. Naar de ovenomtalte Anlæg af Havnevæsenet alle10.
ere bragte i fnldstændig Stand med Gange, Beplantninger,
Vandafledninger m. m, overgaar Haveanlæget ved Lystbaade¬

havnen samt Spaserevejen Nord for dette i 30 Fods Brede

regnet fra Toldgitteret til Kommunen til fremtidig Vedlige¬
holdelse.

Det Areal omkring Lystbaadehavnen, som Kommunen

saaledes overtager, begranses af Linierne A. B. C. D. og
F. F. (se Plan A.), dog saaledes at selve Havnen med de

samme omgivende Bolværker og Kajen mellem Bolværkerne
og Foden af den første Skraaning forblive under Havne¬

væsenet, som ligeledes overtager den fremtidige Vedligehol¬
delse heraf.
Benytter Havnevæsenet sig af den samme efter § 2

tilkommende Ret til at indtage en Del af Spadserevejen

Nord for den ophøjede Langelinie til Vendeplads for Vogne,
bliver Vedligeholdelsen af det saaledes indtagne Areal Kom¬
munen uvedkommende.

Den Kommunen i Henhold til foranstaaende paahvi¬

lende Vedligeholdelse omfatter kun selve Overfladen (herunder
Plantninger og Bænke), som skal holdes i en efter Kommu¬

nalbestyrelsens Skjøn passende Tilstand som Parkanlæg.
Kommunen har Ret til at foretage de Forandringer, som

i Tidens Løb maatte vise sig nødvendige eller hensigts¬

mæssige, dog at ikke Karakteren af Lystanlæg derved for¬
svinder.

Vedligeholdelsen af Bolværker og Kaj bag disse og

anden Kystbeklædning, Underbygningen for den ophøjede
Spaserevej (herunder Skurene), Broen over Pramkanalen

og Viadukten over Jernbanesporene og Færdselsvejen, Ind¬
fatningsmurene for Spadserevejen med Rørledningerne for

Vandafledning m. m. og Gitrene paa begge Sider af Spa¬
serevejen paahviler derimod Havnevæsenet, hvilken Auto¬

ritet det endvidere paahviler at istandsætte den under Kom¬

Nov.
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10. Nov. munens Vedligeholdelse sorterende Overflade til sin tidligere

Stand, hvis den i nogen Retning maatte blive ødelagt ved
Arbejder, sigtende til at vedligeholde eller forandre de for¬
nævnte eller andre under Havnevæsenets Vedligeholdelsespligt
hørende Genstande, hvad enten dette maa være bevirket ved

Angreb fra Søen, Ælde o. s. v. eller f. Eks. ved Bygning
af flere Skure.
Havnevæsenet leverer Kommunen Materialier til den

Kommunen paahvilende Vedligeholdelse, bestaaende af Ler,
Sand, Grus og Sten oplagt paa Land ved Molens nordre

Ende eller ved Lystbaadehavnen til den Pris, som Havne¬
væsenet har betalt for dem, alt under Forudsætning af, at
Havnevæsenet har saadanne Materialier til Disposition.
4. Den ophøjede Spadserevej holdes lukket af Hensyn
til Toldtilsynet i den Tid, som bestemmes af Toldvæsenet.

Anlægget omkring Baadehavnen holdes lukket om Natten,

dog saaledes, at der af Hensyn til Lystbaadetrafikken i samme
etableres en Nattevagt med fornøden Vagtbygning, hvortil

Udgifterne udredes af Havnevæsenet. Den eventuelle Natte¬

vagt med fornøden Vagtbygning for den egentlige jydlige
Langelinies Vedkommende bekostes af Kommunen, saafremt

Vedligeholdelsen af dette Parti overgaar til samme.
5. Den Belysning, som kræves for Havneanlægenes
Vedkommende, bekostes af Havnevæsenet, medens Kommunen

maa betale den Belysning af de af den overtagne Arealer,
som den maatte anse fornøden.

6. Saafremt der maatte blive paalagt de Arealer,

hvis Vedligeholdelse i Henhold til foranstaaende paahviler
Kommunen, Skatter til denne, udredes disse af Kommunen

selv.

7. I Henhold til det i Indenrigsministeriets Skrivelse

af 26. November 1892 givne Tilsagn kan der ikke uden
Kommnnalbestyrelsens Indvilgelse foretages Forandringer ved

de heromhandlede Terræner. Dog forbeholdes der Frihavns
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Aktieselskabet Ret til at underbygge hele den ophøjede Pro¬ 10. Nov.
menade med Skure af samme Beskaffenhed og Højde, som
de nuværende Skure have.

Hvis Frihavns Aktieselskabet berytter denne Ret, maa
Spaserevejen føres hen over de nye Skure paa samme
Maade, som over de Skure, der nu ere under Opførelse.

Justitsmin. Skr. (til Amtmanden ooer Hjørring14.
Amt) ang., at en Barnefaders Betaling af et Un¬
derholdsbidrag i Henhold til et Forlig maa stilles

lige med Forligets Forkyndelse for ham i Henhold
til Lov 12. April 1892 § 4, 1. Stk.
Med behagelig Skrivelse af 11. f. M. har Hr. Amt¬

manden hertil indsendt et Andragende, hvori Sogneraadet
for N. N. Kommune anholder om Refusion i Henhold til

Bestemmelserne i § 4, 3. Stykke, i Lov Nr. 73 af 12. April

f A jfr. Lov om det offentlige Fattigvæsen af 9. April
1891 § 27, eller Godtgørelse paa anden Maade af et Ali¬
mentationsbidrag, stort 25 Kr., som bemeldte Kommune som

Pigen N. N.'s Opholdskommune har udredet til et af hende
udenfor Ægteskab med N. N. avlet Barn i Henhold til

et mellem hende og Barnefaderen inden N. N. Herreds

Politiret den 5. August 1890 indgaaet, af N. N. Amt den
12. f. M. stadfæstet, men ikke for Barnefaderen forkyndt
Alimentationsforlig.
Foranlediget heraf skal man tjenstligst melde, at da det

af Sagen fremgaar, at den alimentationspligtige har betalt
Bidrag i Henhold til Forliget, og da Barnefaderens Beta¬

ling af Alimentationsbidrag findes at burde stilles i Klasse

med Forligets Forkyndelse for ham, vil Opholdskommunen

have Ret til at erholde det af samme udbetalte Bidrag
refunderet efter de sædvanlige Regler.

Nov.

Jnstitsmin. Skr. (til Amtmanden over Hjørring

16. Nov.

Amt) ang., hvorvidt en Underdommer som Formand

i en Søret efter Lov 12. April 1892 § 5 har Krav

paa Dagpenge og Befordringsgodtgørelse.
Ved at meddele, at Birkedommeren i Læsø Birk i An¬

ledning af, at bemeldte Birks Søret har været sat i Østerby

til Optagelse af Søforhør og Søforklaring, har begært sig
anvist Dagpenge og Befordringsgodtgørelse i Overensstem¬
melse med Lov Nr. 72 af 12. April f. A. § 5, har Hjørring

Amt i behagelig Skrivelse af 8. d. M. med Bemærkning,
at Ordet „Søretsmedlemmer“ i den anførte Lovbestemmelse

formentlig ikkun angaar de af Amtmanden beskikkede Med¬
lemmer af Retten i Modsætning til dennes Formand, og
at denne derfor ikke har Ret til at erholde Dagpenge og

Befordringsgodtgørelse af det offentlige, begært Justitsmini¬
steriets Afgørelse i Sagen.

Foranlediget heraf skal man tjenstligst melde, at der

ikke tilkommer Dommeren som Sørettens Formand Dagpenge

og Befordringsgodtgørelse ifølge den ovennævnte Lovbestem¬

melse, og at Afgørelsen af, hvorvidt der i øvrigt tilkommer
ham saadanne hos det offentlige, maa bero paa, om Lov¬

givningens almindelige Regler for Ekstraretssager (jfr. Plakat
af 21. Marts 1800 og Forordning af 26. Juli 1844) efter

vedkommende Tilfældes Beskaffenhed hjemle dette.

16. Nov.

Justitsmin. Skr. (til Amtmanden over Kjøben¬

havns Amt) ang., at et Underholdsbidrag kan for¬

dres udbetalt af Barnefaderens Forsørgelseskommune
indtil Barnets Dødsdag.
Ved at meddele, at Kjøbenhavns Magistrat som For¬

sørgelseskommune for Sømand N. N., hvem det ved Kjø¬
benhavns Overpræsidiums Resolntion af 22. Juni d A. er

aalagt kvartalsvis at udrede et Underholdsbidrag af 60 Kr. 16. Nov.
or det første Aar til et af ham med N. N. udenfor Ægte¬
kab avlet, den 19. Januar d. A. født Barn, har vægret

ig ved at erlægge nogen Del af Bidraget for Kvartalet fra
en 19. April d. A. til den 18. Juli d. A. under Henvis¬

ling til, at det paagældende Barn den 13. Juli d. A. er
fgaaet ved Døden, har Frederiksberg Fattigkommission i
et med Kjøbenhavns Amts Skrivelse af 28. f. M. hertil

ndsendte Andragende forespurgt, om Forsørgelseskommunen

kke maatte være pligtig at udrede det ommeldte Bidrag for
Tidsrummet indtil Barnets Død, og om Forholdene ved

Sarnets Dødsfald ikke kunne lægges til Grund ved Afgø¬
elsen af Beløbets Størrelse.

Foranlediget heraf skal man tjenstlig melde, at Justits¬

teriet med Amtet er enigt i, at det ommeldte Bidrag bør
idredes af vedkommende Kommune indtil Barnets Dødsdag

om Forfaldsdag, samt at Normalbidraget for det Sted, hvor
Zarnet ved sin Død har Ophold, maa lægges til Grund ved
Sidragets Fastsættelse.

Bekendtgørelse om nogle Forandringer i Instits= 17. Nov¬
ginisteriets Bekendtgørelse af 27. Maj d. A. om Nr. 216.

Rødebefalinger. (Justitsministeriet).
I Justitsministeriets Bekendtgørelse af 27. Maj. d. A.

astsættes herved følgende Ændringer:
a. § 6 sidste Stykke udgaar.

h. Til § 7, 1. Stykke, føjes: „Udskrivningscheferne
aase, at Rullebetegnelsen er den rette paa Mødebefalingen
g Navnelisten“

c. § 7, 2. Stykke, omredigeres saaledes:

„Disse Navnelister følge med Mødebefalingerne til Lægds¬
estyrerne, som foranstalte dem tilbagesendte, naar Udleve¬

ingen af Mødebefalingerne er iværksat, og i Tilfælde af, at
dlevering ikke lader sig iværksætte, f. Eks. paa Grund af

17. Nor. paagældeudes Død, Bortrejse fra Landet, eller det skønne¬

at paagældendes Eftersøgning ikke vil give Udbytte, med
Angivelse af Grunden, hvorfor Udlevering ikke er sket. D

ikke udleverede Mødebefalinger tilbagesendes til Kredsene
hvor de forblive beroende til eventuel senere Udlevering vei

de paagældendes Antræffelse.

Navnelisterne tilbagesendes under alle Omstændighede
saa betids, at Udskrivningskredsene kunne indsende dem ti

Afdelingerne (Orlogsværftet) senest 3 Maaneder efter, at d

have modtaget dem. Mødebefalinger for værnepligtige, de
ere afgaaede ved Døden, vedlægges Navnelisterne. Afdelin¬

gerne ville derefter inden Udgangen af hvert Aars Decembe¬
Maaned tilstille Kredsene nye Navnelister over de værne

pligtige, for hvilke de ikke have faaet Mødebefalingerne til¬
bage, og Kredsene fjoranstalte derpaa fornyet Eftersøgning
af disse.“

17. Nov.

Indenrigsmin. Skr. (til Amtmanden over Holbæ¬
Amt) ang., om en Gaardejer, der har forpagtet er

Skolelod, kan ansættes til Snekastning af bemeldt¬
Skolelød.

at den i Lov om Snekastning af 9. Apri

1891 § 8, 3. Stykke, indeholdte Vestemmelse, at Skolelærer¬
ikke medtages ved Ansættelse til Snekastning som Brugere a
deres Skolelodder, efter Ministeriets Formening ikkun kommer
til Anvendelse, naar vedkommende Lærer selv er Bruger a

den Skolen tillagte Lod, hvorimod den, til hvem Lodder

maatte være bortforpagtet, maa være pligtig til efter Lovent
almindelige Regler at udføre Snekastningsarbejde som Bruge¬
af Lodden.

17. Nov.

Jnstitsmin. Skr. (til Amtmanden over Frede¬

riksborg Amt) ang. Betingelserne for Udstedelsen af

Skr. om Underholdsbidrag.
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sen i Lov om Underholdsbidrag til nægte Børn m. 17. Nov.
n. af 12. April 1892 § 4 omhandlede Attest om

Barnemoderens Formueforhold og Erhverv.
Efter at N. N. Købstads Byraad i Anledning af en af
Tjenestepige N. N. af bemeldte Købstad, der i Henhold til

Frederiksborg Amts Resolution af 27. Januar 1885 har
Krav paa et aarligt Bidrag af 36 Kr. hos Faderen til et
if hende den 30. Juni 1884 født uægte Barn, til Hr. Kammer¬

jerren indgiven Klage over, at Byraadet havde vægret sig
jed i Henhold til § 4 i Lov af 12. April f. A. om Under¬

zoldsbidrag til Børn, der ere avlede uden for Ægteskab, m.

n. at meddele hende Attest om, at hendes Formueforhold
og Erhverv ikke tillade hende selv at sørge for Barnets for¬

varlige Underhold og Opdragelse, har udtalt, at Byraadet
kke anser sig beføjet til at meddele hende den nævnte Attest,

sa hun kun betaler 1 Kr. ugentlig til Barnets Underhold

og tjener for en maanedlig Løn af 16 Kr. foruden Kost og
Husly m. v., idet hun efter sin Stilling ogsaa uden
Bidraget maatte kunne komme ud af det med sin Løn,

har De under 19. August d. A. meddelt Byraadet, at
Klagerinden, — da den ommeldte Løn ikke er højere

end, hvad der jævnlig gives Tjenestepiger, eller kan
siges at overstige, hvad der efter deres Stilling kan være

nødvendigt til deres Underhold, og da det ikke er en Betin¬

gelse for Afgivelsen af den ommeldte Attest, at Barnemoderen

vil være nødt til at søge Hjælp af Fattigvæsenet, saafremt
hun ikke erholder Bidraget,— maa anses berettiget til af
sin Opholdskommunes Kommunalbestyrelse at erholde den

forlangte Attest om hendes Formueforhold og Erhverv.
Den saaledes af Dem afgivne Resolution har derefter By¬

raadet ved et af Dem under 7. f. M. til Indenrigsministeriet

indsendt og af bemeldte Ministerium hertil oversendt Andra¬
gende indanket for Ministeriet.
Fjortende Hæfte.
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17. Nov.

Cirl. om Mobilisering.

Foranlediget heraf skal man tjenstligst melde, at Justits
ministeriet tiltræder Deres ovenanførte Udtalelse.

18. Nov.

Justitsmin. Cirk. (til samtlige Udskrivningschefe¬

og Lægdsforstandere) ang. forskellige Spørgsmaa

vedrørende Foranstaltninger til Krigsmagtens hurtig
Mobilisering.
I. I Anledning af en Forespørgsel fra en Udskriv

ningschef, om den i allerhøjeste Anordning af 26. Ma
d. A. § 6 omhandlede Ringning med „samtlige Landet
Kirkeklokker“ ved indtrædende Mobilisering kan paabyde¬
med andre end med Folkekirkens Kirkeklokker, har Justits

ministeriet efter Brevveksling med Ministeriet for Kirke= og
Undervisningsvæsenet samt med Krigsministeriet svaret, a
Bestemmelsen gælder enhver til Folkekirken og de anerkendt
Troessamfund henhørende Kirke, samt endvidere med Hensyr
til Bygninger med Kirkeklokker, hvori der i Henhold til derti

erhvervet allerhøjeste Approbation finder offentlig Guds
tjeneste Sted, indordnet i den folkekirkelige Organisatio
skønt Bygningerne henhøre til Stiftelser, grundede af privatt

hvorimod den ikke kan gøres gældende over for de ikl
anerlendte Trossamfunds Kirker.

II. Justitsministeriet har derhos paa Forespørgsel fr

en anden Udskrivningschef tilladt, at Tilsigelse til Ringnin
med Kirkeklokkerne i Landsbykirkerne ved Mobiliseringsordre

Udstedelse maa, uanset den i Instruks for Udskrivningschefe

og Lægdsforstandere af 29. Maj d. A. § 5, 2. Stykke, inde
holdte Bestemmelse, i alle Tilfælde udgaa til Kirkebyen
Skolelærer, hvem det ifølge Cirkulære af 27. Juni d. 2
fra Ministeriet for Kirke= og Undervisningsvæsenet er paa

lagt uopholdeligt at besørge den omhandlede Ringnin
udført.

III. Til Gennemførelse af det i fornævnte Instruks“

Cirk. om Mobilisering.
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6 indeholdte Paalæg til Lægdsforstanderne om at tilstille 18. Nov.
Formændene for Sogneraadene Meddelelse om Udskrivning

f Heste og Vogne er det paa Foranledning herfra ved
Indenrigsministeriets Foranstaltning blevet paalagt samtlige

Amtmæud at give Lægdsforstanderne Underretning om, hvem
ser til enhver Tid fungerer som Sogneraadsformand.

IV. Justitsministeriets Cirkulære af 31. Maj d. A. §
) ændres

saaledes, at Navnelisterne tilbagesendes af Kredsene

il Afdelingerne (Orlogsværftet) inden Udgangen af Januar
Naaned 1894, ledsaget af de Mødebefalinger, der ikke ere blevne
idleverede paa Grund af vedkommendes Død, medens samt¬

ige andre ikke udleverede Mødebefalinger forblive beroende
ied Kredsene til eventuel senere Udlevering ved de paagæl¬
endes Antræffelse.

Justitsmin. Skr. (til Amtmanden over Maribo 20.Nov.

Umt) ang. Dækning af Udgifterne ved en betinget
enaadet Varetægtsfanges Hensidden i Arrest fra
lmtets Resolntion om, at han ikke vilde være at

iltale for et paasigtet Tyveri, til hans Genindsæt¬
else i Straffeanstalten efter Justitsministeriets Re¬
olntion.

Ved at meddele, at den betinget benaadede Straffefange
J. N., der har været arresteret i N. N. Købstad som sigtet

or Tyveri, unden 26. f. M. er bleven afleveret til Horsens

Ztraffeanstalt, hvor han ifølge Justitsministeriets Resolution
ilde være at genindsætte, efter at Hr. Kammerherren under

8. September d. A. havde resolveret, at der ikke fandtes

lnledning til at beordre Aktion imod ham for det ham

aasigtede Tyveri, har De i behagelig Skrivelse af 11. d. M.
orespurgt, om Udgifterne ved den paagældendes Hensidden

Arresten i Tiden fra Retsbetjentens Modtagelse af Deres
ornævnte Resolution og indtil han afleveredes til Strafse¬

1893.

II78 Skr. om Ret til at sejle under danst Flag.

——

20. Nov. anstalten, altsaa fra den 20. September d. A. til den 21
f. M., ville — ligesom Udgifterne ved hans Hensidden

Varetægtsarresten før den 20. September d. A. — være
udrede forskudsvis af fornævnte Købstads Kæmnerkasse me
nærmere Repartition paa Amtets Købstæder.
Foranlediget heraf skal man tjenstligst melde, at d
fremsatte Spørgsmaal maa besvares bekræftende.

Indenrigsmin. Skr. (til Amtmanden over M¬

20. Nov.

ribo Amt) ang. Fordelingen af Udgifterne melle¬
Opholds= og Forsorgelseskommunen ved en sindssy
Pige, som Opholdskommunen havde maattet antage si¬
at ovennævnte Opholdskommune, vi

hvis Foranstaltning den paagældende Pige under 16. In¬

d. A. er bleven indlagt paa Sindssygeanstalten i Vordingborg
vil have at bære 1 af Omkostningerne ved Opholdet de¬

steds, saa længe hun fremdeles henligger paa nævnte Sind
sygeanstalt, medens 34 af Omkostningerne blive at erstat

af Forsørgelseskommunen.

22. Nov.

Indeurigsmin. Skr. (til Amtmanden over Vej

Amt) ang., hvorvidt en her i Landet indfødt Mar

vedblivende kan lade en ham tilhørende Jagt sej

under dansk Flag og lade den være hjemmehøren
her, uanset at han tager fast Ophold og Bopæl
Udlandet.

at Andrageren i Henhold til Sølov

1. April 1892 § 1 maa anses berettiget til, uanset sin B
sættelse i Udlandet, vedblivende at lade det omhandlede St

sejle under dansk Flag, saa længe han ikke er bleven Stat
borger i fremmed Stat, men at Skibet efter den 1. Janu

1894, til hvilket Tidspuukt Lov Nr. 57 af 1. April 18
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om danske Skibes Registrering m. m. i sin Helhed træder 22. Nov.
i Kraft, maa anses at have Hjemsted i den danske Havn,i

hvilken hans for Registreringsmyndighederne opgivne Fuld¬
mægtig bor, eller som er nærmest ved sidstnævntes Bopæl

(jfr. Analogien af Sølovens § 4, sammenholdt med Regi¬
streringsloven § 1, 2. Stykke).

Justitsmin. Cirk. (til Udskrivningscheferne, 24. Nov

Lægdsforstanderne og Mønstringsbestyrerne) ang. Ud¬
betaling af Underholdningspenge til befarent Mand¬

skab, der indkaldes til Tjeneste paa Flaaden.
Herved fastsættes følgende Bestemmelser om Udbetalingen
af de Underholdningspenge, der efter Lov om Værnepligt
af 6. Marts 1869 § 58, jfr. § 33, 9. Stk., tilkomme be¬

farent Mandskab, der indkaldes ved de aarlige Kundgørelser

fra Justitsministeriet i Henhold til Lovens § 33, 1. og 4.
Stk., til Tjeneste paa Flaaden.
1. Underholdningspengene beregnes de stoppede befarne

fra den Dag, paa hvilken Meddelelse udgaar med Forteg¬
nelse over, hvilke befarne der ere bestemte til Indkaldelse i

det løbende Aar, indtil den Dag, de skulle møde til Tjeneste
ved Søværnet.

For saa vidt nogen befaren i Løbet af Aaret indkaldes

forlods efter Værnepligtslovens § 37, beregnes der ham

Underholdningspenge fra den Dag, han antræffes, og indtil
Mødedagen.
2.Underholdningspengene

beregnes for hele Tiden

imellem Indkaldelsen og Mødedagen, selv om den indkaldte

befarne i Henhold til dertil af Justitsministeriet given Til¬
ladelse i den nævnte Tid har været i udenrigs Fart med
danske Skibe.

Det er de paagældende tilladt at gaa i indenrigs Fart.
3. Forskud paa Underholdningspengene udbetales første
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24. Nov.

Gang snarest efter Indkaldelsen (Antræffelsen) for Tiden

fra denne indtil den 1. i den følgende Maaned og derefter
maanedsvis fornd den 1. hver Maaned. Udbetalingen sker
i hele Kroner, idet en Brøk, hvormed 1 Krone overskrides
som Følge af, at enten Indkaldelsen (Antræffelsen) eller
Mødet foregaar i Løbet af en Maaned, ikke udbetales. De

noteres i den for den befarne udstedte Skyldbog. Ved de

befarnes Hjemsendelse fra Orlogsværftet opgøres det dem
tilkommende Beløb saaledes, at de dem udbetalte Forskud

paa Underholdningspenge bringes i Afregning.
4. Underholdningspengene udbetales som Regel af
Lægdsforstanderen paa den indkaldte befarnes Hjemsted,

hvortil hans Skyldbog sendes, og hvorigennem den atter
tilstilles den indkaldte befarne overensstemmende med Justits¬

ministeriets Cirkulære af 20. Februar 1863 A. Nr. 2 og 3.

Dog kunne de indkaldte befarne, som — ved Aflevering
af Søfartsbog til en Mønstringsbestyrer eller senere under

Indkaldelsen — opholde sig uden for deres Lægd, efter be¬
timelig fremsat Begæring derom til Lægdsforstanderen paa

Opholdsstedet, i Kjøbenhavn Mønstringsbestyreren, faa deres
Underholdningspenge udbetalte hos Lægdsforstanderen paa
Opholdsstedet, i Kjøbenhavn hos Mønstringsbestyreren, til

hvilke Myndigheder derfor Udskrivningskredsene ere forplig¬

tede at sende Pengene i betimelig Tid efter deres Rekvisi¬
tion herom.

24. Nov¬

Nr. 216.

Anordning hvorved Lov om anerkendte Sygekasser

af 12. April 1892 sættes i Kraft paa Færøerne.
(Justitsministeriet.
Vi Christian den Niende, o. s. v. G. v.: I

Henhold til den Regeringen ved § 30 i Lov om anerkendte

Sygekasser af 12. April 1892 dertil meddelte Bemyndigelse
sættes bemeldte Lov herved i Kraft paa Færøerne med føl¬
gende Ændringer:

A. om Sygekasser paa Færøerne.
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1. I Lovens § 1, 3. Stykke, indsættes efter Ordene: „af 24. Nov.
denne“ følgende: „samt ligeledes til at optage Med¬

lemmer, der ikke opfylde de i § 6, 1. Stykke, stillede

Betingelser“, og til Stykkets Slutning føjes følgende:
„Dog kunne de medregnes til Udbringelse af det i 8 3

som Betingelse for vedkommende Sygekasses Anerken¬
delse fordrede Medlemstal.“
2.

I § 2 indsættes i 1. Linie mellem: „indsendes“ og

„til Sygekasseinspektøren“ Ordene: „gennem Amtet“.
3. I.

og 2. Stykke af § 12 bortfalde.

1.

§ 13 udgaar.

5.

I § 15 ombyttes i Paragrafens Slutuing Ordene:
„vedkommende Amtstue“ med „Færøernes Jordebogs¬
kasse“.

6.

I § 19. 1. Stykke bortfalde Ordene: „forinden Lovens

Stadfæstelse“ og ligeledes Slutningen: „og det i øvrigt

findes, at de fastsatte Ydelser tilsammentagne ikke ere
mindre, end der i de nævnte Paragrafer er bestemt“
7. I § 20 udgaa Punkterne 7 og 8.

Anordning, hvorved Lov om Beskyttelse for 24. Nov.

saremærker af 11. April 1890 sættes i Kraft paa Nr. 262.
ærøerne. (Justitsministeriet.)
Vi Christian den Niende, o. s. v. G. v.: I Hen¬
uld til den Regeringen ved § 19, 2. Stykke, i Lov om

eskyttelse for Varemærker af 11. April 1890 dertil med¬

1te Bemyndigelse sættes bemeldte Lov herved i Kraft paa
ærøerne i uforandret Skikkelse.

Lov om Nedsættelse af Indførselstolden for 24. Nov¬
orkpropper. (Finansministeriet.)
Indm. Saml. pag. 657.

Nr. 263.
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Nr. 264.

Anordning ang. Plan for Søværnets Unde
officersskole. (Marineministeriet).
Vi Christian den Niende, o. s. v. G. v. D¬

i Henhold til § 35 i Lov om Søværnets Ordning af 2
Maj 1880 anordnede Plan for Søværnets Underofficer

skole af 4. Maj 1886 ville Vi allernaadigst have forandr
som følger:

A. Skolens Formaal og Ordniug.

1. Skolens Formaal er at bibringe unge Mennesk

den teoretiske, praktiske og militære Uddannelse, som er fo
nøden for at de kunne optages som Underofficerer i Fla¬
dens Artilleri=, Matros= eller Søminekorps.

2. Uddannelsen foregaar dels i Land, dels om Bo
i udrustede Krigsskibe.

3. Skolen deles i 2 Klasser, der igen deles i 3 A

delinger, af hvilke den øverste benævnes A., den mellem
B. og den nederste C.

Hver af ældste Klasses 3 Afdelinger bestaar af en A
tilleri=, en Matros= og en Søminedeling.
Optagelse i yngste Klasse sker efter bestaaet Adgang
prøve. Til ældste Klasse overgaa de Elever der har
gennemgaaet yngste Klasse og bestaaet Overgangsprøven.

ældste Klasse C. kunne desuden optages søværnepligtige m¬
mindst 1 Togt til Orlogs efter at de ved afholdt Prør

have godtgjort at være i Besiddelse af nærlig de Kundskabe
der fordres ved Skolens Overgangsprøve.

Optagelse paa Skolen, Overgang fra yngste til ælds

Klasse og Oprykning i Klassernes forskellige Afdelinge

saavel som Afgang fra Skolen til Korpserne, sker i Regele
ved Skoleaarets Begyndelse den 1. Oktober.
Eleverne i de to øverste Afdelinger af ældste Klas

nyde ikke teoretisk Undervisning i Land, men ere enten ud

kommanderede til Søs eller fordelte til praktiske Øvelser ve

Plan for Søværnets Underofficersskole.
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skolen og praktiske Arbejder paa Orlogsværftet; dog deltage 24. Nov.
: hjemmeværende i Skolens Vinterundervisning i Tegning
3

Skrivning. Artilleridelingen af ældste Klasse B. deltager

Artilleriskolens praktiske Øvelser. De hjemmeværende Elever

f Artilleriafdelingens ældste Klasse B. og C. benyttes som

jjælpelærere ved Eksercerskolerne til Indøvelse af værne¬

ligtigt Mandskab.

Eleverne af ældste Klasse B.s og C.s Søminedelinger
ulle, naar Uddannelsesskole afholdes ved Søminekorpset,

eltage i de praktiske Øvelser i Maj Maaned ved denne

Skole, dog saaledes, at Skolen kun gennemgaas een Gang
f hver Elev.

4. Antallet af Elever maa i Regelen ikke overstige 80;

og kan dette Tal efter Ministeriets Bestemmelse forhøjes
ndtil 100, dersom der findes et større Antal ledige Numre
Underofficersklasserne.

Samtlige Elever ere underkastede Skolens Disciplin.
Eleverne have Ophold, Beklædning og Undervisning
cit ved Skolen overensstemmende med de gældende Bestem¬

ielser. De for Undervisningen fornødne Rekvisitter leveres
fter de herfor fastsatte Regler.

Eleverne i ældste Klasse ere tillige lønnede.

Ingen Elev har Ret til at begære Afsked fra Skolen.
5. Undervisningen meddeles i hver Klasse i et tre¬

arist Kursus, saaledes at Skolen kan være gennemgaaet i
Aar. Hvor Undervisningen ikke hæmmes derved, kan den
ære fælles for flere Afdelinger.
Enhver af Skolens Prøver bestaar af en teoretisk Del

g en praktisk Del. Den teoretiske Del asholdes i Land,
en praltiske Del afholdes om Bord, og Resultatet af den
remgaar af de paa Togterne meddelte Karakterer og Vid¬
iesbyrd.

Efter Afslutningen af den samlede Prøve i September
Naaned tildeles der i Forhold til Antallet af Elever i hver

**

1184 Plan for Soværnets Underofficersskole.

1893.

24. Nov.

Afdeling den eller de to bedst bestaaede Elever, for saa vid
de have opnaaet mindst 2 af den højeste Karakter, der ka
opnaas, det herfor fastsatte Udmærkelsestegn.
6. Efter endt Vinterkursus underkastes Eleverne

yngste Klasse A. og ældste Klasse C. i Slutningen af Mart

Maaned henholdsvis Overgangs= og Afgangsprøvens teore
tiske Del.

Samtidig afholdes hvert Aar Oprykningsprøverne¬

teoretiske Del for de af Skolens øvrige Afdelinger, som del

tage i Undervisningen i Land.
Enhver Elev, der ikke bestaar de anordnede Prøver

samt den Elev, som i det forløbne Aar har vist særdeles

ringe Evner, Mangel paa Flid eller Lyst, indstilles til Af¬

sked. Skulde særlige Grunde som Sygdom eller anden util¬
regnelig Aarsag forhindre en Elev i at underkaste sig en af

Skolens Prøver eller i at fyldestgøre disses Fordringer, vil

dog Marineministeriet, efter Indstilling af Skolens Chef,
kunne tillade en saadan Elev at rykke op i en højere Klasse.

Naar en Elev under andre Forhold ikke har bestaaet
en af de anordnede Prøver, kan det, hvor Omstændighederne

særlig tale derfor, efter Indstilling af Skolens Chef, tillades
ham at deltage i Undervisningen med den næste Afdeling
for atter at underkaste sig den Prøve, hvori han ikke har
bestaaet.

De Elever, der bestaa Overgangsprøven, optages i

ældste Klasse C. Marineministeriet bestemmer, efter Ind¬

stilling af Skolens Chef, hvor mange der skal optages hen¬
holdsvis i Klassens Artilleri=, Matros= og Søminedeling.

Ved Indstillingen iagttages, at Eleverne efter de Skolen
foreliggende Vidnesbyrd bringes i Forslag til de forskellige
Delinger efter følgende Hovedregler:

Til Artilleridelingen Elever, som have gode Kundskaber
i Artilleri, vise særlig Færdighed i Tegning og Eksercits
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amt synes at have Anlæg til en kraftig og god Kommando= 24. Nov.
temme.

Til Matrosdelingen Elever, der have gode Kundskaber

Sømandskab, have vist Dygtighed ved de praktiske Øvelser
om Bord, synes praktisk anlagte samt ere lette, hurtige og

midige i deres Bevægelser, og som ere dygtige i Splids¬
ting og øvrige Matrosarbejder.

Til Søminedelingen Elever, der have vist Anlæg for
Tegning, Matematik og Naturlære samt Dygtighed i Splids¬
ning.

For saa vidt det kan forenes med de her stillede For¬

dringer, bliver der ved Fordelingen tillige at tage Hensyn
iil Elevernes Ønske i saa Henseende.

De Elever, der have bestaaet Afgangsprøven og til¬
fredsstillende have gennemgaaet ældste Klasses tre Afdelinger
udnævnes til Underofficerer af 2. Klasse i Artilleri¬

Matros= eller Søminekorpset. De kunne ikke forlange at
hjemsendes, førend de have tjent 4 Aar som saadanne

Ministeriet fastsætter det Antal, der bliver at antage ved

hvert Korps, under Hensyn til de ledige Numre i Korp¬
serne.
7.

Alle mundtlige Prøver i Land ere offentlige. Be¬

dømmelsen ved Prøverne finder i Regelen Sted ved Skolens

eget Personale, som dertil vælges af Skolens Chef. Eksa¬
minator ved Prøverne er Læreren i det Fag, hvori der

eksamineres. Ved Afgangsprøven skal der i hvert af de

teoretiske Fag foruden Læreren være to Dommere, valgte af
Chefen, af hvilke den ene bør være en Mand udenfor
Skolen.

For hver mundtlig Prøve opsætte Dommerne Spørgs¬

maalene skriftligt, to flere end Examinandernes Antal. Hver
Eksaminand trækker sit Spørgsmaal. For hver skriftlig
Prøve opsætte Dommerne et Spørgsmaal, der er fælles for

samtlige Eksaminander.
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For Besvarelsen af ethvert Spørgsmaal afgives en a

de i § 9 nævnte Karakterer. Dersom Dommerne ikke bliv¬

enige om Karakteren, gives den, hvis Talværdi er nærmes
ved Middeltallet af Talværdierne af de forskellige Dommeres
Karakterer. Bliver dette Middeltal — 2, gives Karakterer
„mdl.“

Til Assistance ved Prøverne kan der fra Orlogsværfte

begæres 2 Underofficerer udover de ved Skolen ansatte.
8. I hvert Aars December Maaned, umiddelbart for¬

inden Juleferien, affattes en almindelig Bedømmelse af d
Elever, som deltage i Undervisningen i Land. Chefen give

hver Elev en Karakter for Opførsel og en for Duelighed
Tjenesten. Skoleofficererne, Elevinspektøren og samtlig
Lærere afgive hver for sig en Udtalelse om Elevernes Ud
vikling og Standpunkt samt en Karakter for Flid, en fo

Duelighed og en for Opførsel. Bedømmelsens Udfald an
gives ved Summen af de af Lærerne afgivne Karakterer
forøget med det dobbelte af Chefens Karakterer.
Efter Udfaldet af Bedømmelsen, som meddeles Eleverne
tildeles der i Forhold til Antallet af Elever i hver Afdelin,
den eller de to bedst bestaaede Elever, for saa vidt de hav

opnaaet mindst 2 af den højeste Karakter, der kan opnaas
det herfor fastsatte Udmærkelsestegn.

De Elever af ældste Klasse, som have bestaaet Afgangs
prøvens teoretiske Del, vedblive indtil deres Forfremmels
til Underofficer at bære det dem senest af Skolen tildelt

Udmærkelsestegn, medmindre de ved slet Opførsel fortab
Retten dertil.

9. Ved Skolens Prøver benyttes følgende Karakterer

der have de vedføjede Talværdier: ug. — 7, ug. — — C
mg — 5, mg.— — 4, g. — 3, g.— — 2, tg. — 1, tg. —

— O, mdl. — — 1, mdl.— — —3, slet — — 5.
10. Til at bestaa ved Skolens Prøver kræves¬
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1.

For hvert Fag, i hvilket der kun gives 1 Karakter, 24. Nov.
mindst Værdien 1 for denne.

).

For hvert Fag, i hvilket der gives flere Karakterer, en
samlet Værdi af mindst 2 Gange Karakterernes Antal;

de Fag, hvori Karaltererne gives to eller flere Gange

forøget Værdi, regnes som havende det dertil svarende
Antal Karakterer.
C.

En Hovedsum af 3 Gange Karakterernes Antal.

Dog bortfalde de under a. og b. opstillede Fordringer
for de Eksaminanders Vedkommende, der i hvert af Hoved¬

fagene opnaa en Hovedsum af mindst 3 Gange Karakterernes
Antal og i alle Fagene tilsammen af mindst 4 Gange Ka¬
rakterernes Antal.

Hovedfagene ere:

Ved Adgangsprøven: Dansk og Regning. Karakteren„Skikket
til Antagelse“ regnes desuden som Karakter i et Hovedsag.

Ved Overgangsprøven og Oprykningsprøverne: Artilleri,
Sømandskab og Dansk.

Ved Afgangsprøven: For Artilleridelingen Artilieri og Sø¬
mandskab. For Matrosdelingen Sømandskab og Sig¬

nalering. For Søminedelingen Søminelære og Sømand¬
skab.

I1. Rækkefølgen blandt de eksaminerede bestemmes ved

Summen af samtlige Karakterers Værdi.

Er denne ens for flere, bestemmes den indbyrdes Række¬
følge blandt disse ved Summen af Karaktererne om Bord.

Er denne ogsaa ens, bestemmes Rækkefølgen ved Lod¬
trækning.

B. Adgang og Optagelse.
12. Hvert Aar i Slutningen af April eller i Begyn¬

delsen af Maj Maaned afholdes en Adgangsprøve, hvorom

fornøden Bekendtgørelse 2 Maaneder forinden vil være at
udstede af Skolens Chef.
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De, der ønske at blive optagne i Skolens yngste Klasse

24. Nov.

maa i det Almanakaar, i hvilket Prøven afholdes, fyld

deres 14., 15. eller 16. Aar samt have en sund, krafti
og fejlfri Legemsbeskaffenhed. Senest 14 Dage for Prøve
indsendes skriftlig Anmodning til Skolens Chef om
maatte indstille sig til Prøven; denne Anmodning maa vær
ledsaget af:

a. Fødsels= og Vakcinationsattest og, saafremt vedkommend
er konfirmeret, da tillige Konfirmationsattest.

b. Vidnesbyrd om Flid og Opførsel i Skoletiden fra ved

kommende Skolebestyrer og tillige Oplysning om, hve
vidt der er meddelt Undervisning i Gymnastik og Svøn
ning.
C.

Søfartsattest, for saa vidt saadan haves, med Oplysnin

om de gjorte Togters Varighed og Beskaffenhed og og
Opførsel og Duelighed.
d.

Erklæring (efter opgivet Skema) fra Faderen eller de

af Øvrigheden beskikkede Værge om, at han, paa egr
og vedkommende Ansøgers Vegne, indgaar paa den

§ 4 nævnte Forpligtelse, ifølge hvilken ingen Elev ka
fordre Afgang fra Skolen. Værgebeskikkelse vedlægge
Erklæringen

13. Forinden Adgangsprøven undersøges de anmeld
af en Kommission, bestaaende af en Officer, en Underoffic¬

og en Læge; de skulle for at kunne antages have stær
Syn, god Hørelse, tydelig Udtale og maa ikke lide af Farv

blindhed eller nogen Legemsfejl, som kan gøre dem uskikkei
til Optagelse paa Skolen,

Foruden de Vedtegninger angaaende Legemsfortrin ell
Legemsmangler, som Kommissionen maatte finde Anlednir
til at gøre, gives tillige, for saa vidt der ikke foreligg
Kassationsgrund, en Karakter for Legemsbeskaffenheden m¬

særligt Hensyn til, hvor vidt Aspiranten findes skikket til d
militære Tjeneste til Søs.
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Adgangsprøven.

Fordringerne ved Adgangsprøven i Land ere:

14.

a. At kunne læse Prosa, trykt saavel med gotiske

Dansk

som latinske Bogstaver;

Sproglærens Hovedregler, i det mindste Form¬

b.

læren; samt
C.

At kunne skrive nogenlunde rigtigt efter Diktat
et Stykke, som ikke indeholder vanskelige eller
fremmede Ord.

Heri gives 3 Karakterer.
Regning.

Saavel paa Tavle som ved mundtlig Prøve

at kunne regne de fire Regningsarter med ube¬
nævnte Tal og med Brøk.

Heri gives 2 Karakterer.
Skrivning.

At kunne skrive en nogenlunde god Haand¬

skrift med latinske Bogstaver. (Prøven i Dansk
giver Materialet til Bedømmelsen).
Heri gives 1 Karakter.

Endvidere gives en Karakter for „Skikket til Antagelse“
Denne Karakter bestemmes af Skolens Chef, en af Skole¬

officererne og en af Skolens Lærere. Bedømmelsen sker dels
efter de foreliggende Skolebeviser og øvrige Attester, dels

efter det Hovedindtryk, der haves af Aspirantens hele Per¬
sonlighed.

I alt gives der saaledes følgende Karakterer:
I

Dansk

I

Regning.

I

Skrivning

3

2

1.

I Legemsbeskaffenhed 1
I „Skikket til Antagelse“1
15.

Efter Udfaldet af Adgangsprøven i Land indstiller

Chefen saa mange af de bedst bestaaede til at deltage som
frivillige Lærlinger i et Prøvetogt med de i Sommerens
Løb udrustede Skibe, at Antallet bliver ca. 25 pCt. større

1893.

24. Nov¬
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end det, man kan antage Jvil behøves for den paafølgende
1. Oktober at udfylde de ledige Pladser i yngste Klasse C.
Ved Slutningen af dette Togt indsendes til Skolens
Chef en efter nedenstaaende Skema“) affattet Bedømmelse.

Skemaet udfyldes med Middeltallet af de Lærlingerne til¬
delte Karakterer, som afgives af Chefen, Næstkommanderende,
Baksofficeren og andre Officerer, som have haft Anledning

til at iagttage Lærlingerne. Bedømmelsen gives med de i
§ 9 nævnte Karakterer.

Summen af disse 4 Karakterer, af hvilke Karaktererne

for „Anlæg til Sølivet“ og for „Duelighed i de praktiske
Øvelser“ gives dobbelt Værdi, lægges til Hovedsummen ved
Adgangsprøven i Land og bestemmer Rækkefølgen, hvorefter
Skolens Chef indstiller til Optagelse paa Skolen fra 1. Ok¬

tober det Antal, der ifølge Ministeriets Bestemmelse skal
optages.

Enhver af de derefter antagne Elever skal medbringe

de ifølge Reglement bestemte Beklædningsgenstande og For¬
nødenheder, hvorom de forinden erholde Underretning.

C. Undervisningen og Prøverne i Land.

16. Undervisningen paa Skolen begynder hvert Aars
1. Oktober og fortsættes til næste Aars 1. April. Naar
Ferierne og Prøverne fraregnes vil der blive undervist i

omtrent 24 Uger i hvert Aar.

Undervisningstiden er 6 7 Timer daglig, efter Aars¬
tiden fra Kl. 8 eller 9 Formiddag til Kl. 2 eller 3 Efter¬

middag, hvoraf i Regelen 2 Timer anvendes til Eksercits,
Legems= eller Vaabenøvelser.

Undervisningen i yngste Klasse.

17. Eleverne undervises i Artilleri, Sømandskab, Reg¬

ning, Matematik, Naturlære, Engelsk, Dansk, Skrivning,

*) Udelades her.
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Tegning, Historie, Geografi, Eksercits med Kanoner og 24. Nov.

Geværer, Legemsøvelser, Vaabenøvelse, Svømning, Signa¬
lering, Musik, Sang, Skrædder= og Skomagersyning.
Undervisningen omfatter:
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Oprykningsprøverne og Overgangsprøven.
1
18. Ved Oprykningsprøverne i Land gives

Karakter i hvert af de Fag, i hvilke der er givet Undervis¬

ning i det forløbne Skoleaar; Karaktererne i Sang og Musik
samt i Skrædder= og Skomagersyning medregnes ikke, og
for Legems= og Vaabenøvelse afgives 1 samlet Karakter. I

alt gives 13 Karakterer for yngste Klasse Bog 12 for yngste

Klasse C, hvor Karakteren for Svømning bortfalder.
Ved Overgangsprøven i Land gives ligesom ved

Oprykningsprøverne 1 Karakter i hvert Fag, idet Karaktererne
i Sang og Musik samt i Skrædder= og Skomagersyning
dog ikke medregnes, og for øvrigt med følgende Afvigelser:
I Artilleri gives 2 Karakterer.

I Sømandskab gives 3 Karakterer, af hvilke 1 for

Spørgsmaal vedrørende Styrmandstjenesten om Bord.
I Eksercits gives 2 Karakterer, nemlig 1 for Kanon¬
og 1 for Geværeksercits.
I alt gives 18 Karakterer.

Den udkomne Hovedsum ved Oprykningsprøverne og

Overgangsprøven i Land, lagt til Summen af de Karakterer,
som blive afgivne af Bedømmelseskommissionen om Bord i

Øvelsesskibet, bestemmer den indbyrdes Rækkefølge i hver
Afdeling.

Undervisning i ældste Klasse (Afdeling C).
19. Eleverne undervises i Artilleri, Sømandskab, Sø¬

minelære, Matematik, Naturlære Engelsk, Dansk, Skrivning,

Tegning, Eksercits med Kanoner og Geværer, Legemsøvelser,
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24. Nov. Vaabenøvelse, Svømning, Signalering, Musik, Sang, Skræd¬

der= og Skomagersyning.
Eleverne i Matrosdelingen deltage dog ikke i Under¬

visningen i Artilleri og Kanoneksercits, og kun delvis i
Geværeksercits, men Tiden for Undervisningen i nævnte

Fag benyttes for disse Elever til praktiske Arbejder paa
Takkelloftet og ved Takkelbrættet samt til særlig Uddannelse

i Signaltjeneste og Styrmandstjeneste.

Eleverne i Søminedelingen deltage ikke i Undervisningen
i Artilleri og Kanoneksercits, samt kun delvis i Gevær¬

elsercits. Tiden for Undervisningen i nævnte Fag benyttes

for disse Elever til særlig Uddannelse i Søminelære og til

en forøget Undervisning i Naturlære og Tegning samt til
praktiske Arbejder paa Takkelloftet.

Undervisningen omfatter:
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

i de to Aar, efter at
Undervisningen og Uddannelsen

Eleverne have bestaaet den foreløbige Afgangsprøve, frem¬
gaar af § 3.

Afgangsprøven.

20. Afgangsprøven deles i den foreløbige og den ende¬
lige Afgangsprøve.

Ved denne sidste underkastes Eleverne ikke nogen ny
teoretisk Prøve, men Resultatet af den foreløbige Prøves

teoretiske Del i Forbindelse med den praktiske Prøve giver
Udfaldet af den endelige Afgangsprøve.

Den foreløbige Afgangsprøve.
I den teoretiske Del af Prøven gives der, med de neden¬

for nævnte Undtagelser, 1 Karakter i hvert af de Fag, i

hvilke der er givet Undervisning i det forløbne Skoleaar;
Karaktererne i Musik og Sang samt i Skrædder= og Sko¬

magersyning medregnes ikke; for Legems= og Vaabenøvelse
gives 1 samlet Karakter.
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I Artilleri gives 3 Karakterer, af hvilke 2 skulle 24. Nov.
ære for Spørgsmaal vedrørende Materiellet.

I Sømandskab gives for Artilleri= og Sømine¬

elingen 4, for Matrosdelingen 5 Karakterer, nemlig:
For samtlige Delinger:

1 for Fart og Takling, 1 for Fordeling til Manøvre,

for Ekvipering og Desarmering, og 1 for Styrmandslære.

For Matrosdelingen yderligere 1 Karakter for Styr¬
iandslære.

I Søm nelære gives for Eleverne i Søminedelingen
Karakterer.

I Matematik og Naturlære gives for Elever af

Søminedelingen 2 Karakterer i hvert Fag.

I Tegning gives 2 Karakterer, 1 for Opgavens
øsning 1 og for Tegningens Udførelse.

I Eksercits gives for Artilleridelingen 3 Karakterer,
emlig: 1 for Kanon= og 1 for Geværeksercits samt 1 for
kommando med Forklaring.

Samtidig med Afholdelsen af den teoretiske Prøve gives
er hver Elev:

) 1 Karakter for Anlæg til at blive Befalingsmand.

1 Karakter for hans hele Forhold, Flid og Opførsel i
det forløbne Skoleaar.

Eleverne i Matros= og Søminedelingen desuden:

1 Karakter for praktiske Arbejder paa Takkelloftet og
Takkelbrættet.

Den under a. nævnte Karakter afgives af Skolens Chef,
en under b. af Chefen, Skoleofficererne og Elevinspektøren

Forening, og den under c. nævnte Karakter af Værfts¬

Fjtnanten paa Takkelloftet i Forening med den Officer og
en Underofficer, som ere Lærere i Sømandskab.

Efter Afslutningen af Udkommandoen med Sommer¬

ibene gives der hver Elev:

) 1 Karakter for Skydefærdighed.

1893.
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1 Karakter for Duelighed om Bord.

*) 1 Karakter for= Opførsel om Bord i de Skibe, med hvill
han har været udkommanderet.

Disse 3 Karakterer gives af Skolens Chef, 1. Skole

officer og Elevinspektørenz i3Forening,Jfor d.Tpaa Grundla
af, hvad der uddrages af Elevens Skydebog, for e. og 1

paa Grundlag af de fra de respektive Skibe afgivne Kon

duitelister og Karakterlister.
De under a., b., d., c. og f. afgivne Karakterer—
for Matrosdelingens Vedkommende tillige den under c. af

givne Karakter multipliceres med 4. Samtlige Karaktere
a—f lægges til Summen af Karaktererne for den teore
tiske Del.

I alt gives der saaledes ved den foreløbige Afgangs
prøve følgende Antal Karakterer:
I Artilleridelingen: I den teoretiske Del 21 Karak

terer, i den praktiske Del 5 Karakterer med 4=dobbelt Værd
i alt 41 Karakterer.

I Matrosdelingen: I den teoretiske Del 17 Karakterer
i den praktiske Del 6 Karakterer med 4=dobbelt Værdi
alt 41 Karakterer.

I Søminedelingen: I den teoretiske Del 20 Karakterer
i den praktiske Del 5 Karakterer med 4=dobbelt Værdi og
med enkelt Værdi — i alt 41 Karakterer.

Den endelige Afgangsprøve.
I den teoretiske Del af Prøven ere Karaktererned

samme, som bleve afgivne ved“ den foreløbige Afgangsprøve¬
teoretiske Del. I den praktiske Del ere Karaktererne føl
gende:

9) Den ved den foreløbige Prøve under c. afgivne Karakter

h) En Karakter „Skikket til Underofficer“ der afgives a
Skolens Chef og multipliceres med 4.
i) En Karakter for Duelighed.

k) En Karakter for tjenstligt Forhold.
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Disse 2 Karakteter, der multipliceres med 4, afgives 24. Nov.
af Skolens Chef, 1. Skoleofficer og Elevinspektøren i

Forening paa Grundlag af, hvad der for Tidsrummet
fra Elevens foreløbige Afgangsprøve til hans Udkom¬
mando med Øvelsesskibet som Elev af ældste Klasse A.

fremgaar af Bedømmelseslister og Straffeprotokoller, samt

efter det Kendskab, de have til Eleven.
) Hovedkarakteren for sidste Aars Skydning, multipliceret
med 4.
m

Hovedsummen af den fra Øvelsesskibet afgivne Bedøm¬

melse, der indeholder 26 Karakterer.

I alt gives der saaledes ved den endelige Afgangsprøve
følgende Autal Karakterer:

(
IArtilleridelingen:

I den teoretiske Del 21 Karakterer, i

den praktiske Del 4 Karakterer med 4=dobbelt Værdi, i

alt 37 Karakterer, hvortil kommer den under m. opførte
Hovedsum.

V

I Matrosdelingen:

I den teoretiske Del 17 Karakterer, i

den praktiske Del 5 Karakterer med 4=dobbelt Værdi,i
alt 37 Karakterer, hvortil kommer den under m. opførte
Hovedsum.

I Søminedelingen: I den teoretiske Del 20 Karakterer, i

den praktiske Del 4 Karakterer med 4=dobbelt Værdi og

1 Karakter med enkelt Værdi, i alt 37 Karakterer, hvortil
kommer den under m. opførte Hovedsum.

D. Uddannelsen om Bord.

21. Samtlige Elever af yngste Klasse og et for hvert

Togt fastsat Antal af ældste Klasse øves aarlig omtrent 6
Maaneder om Bord i et Øvelsesskib, i hvilket alt Arbejde
udføres af dem, og hvor Uddannelsen sker efter en af Mini¬
steriet bestemt, særlig Plan.
De øvrige Elever af ældste Klasse udkommanderes

1893.
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24. Nov.

samtidig med de aarlig udrustede Krigsskribe, i hvilke Ud¬

dannelsen sker efter de i saa Henseende gældendeBestemmelser

E. Den tjenstlige Ordning.
Skolen staar
22. Kommando og Bestyrelse.

umiddelbart under Marineministeriet. Den særlige Kom¬
mando og Bestyrelse overdrages en af Flaadens Officerer
som Chef.

Elevernes Optagelse i Skolen og Afgang fra denne

saavel som deres Oprykning fra yngste til ældste Klasse be¬
stemmes af Marineministeriet efter Indstilling af Skolens

Chef og overensstemmende med Udfaldet af de afholdte
Prøver.

Skolens Lærere antages, for saa vidt de ikke ere Under¬

officerer, af Ministeriet efter Indstilling fra Skolens Chef.
For Underofficerernes Vedkommende rettes Indstillingen til

Chefen for Orlogsværstet, som derefter foranstalter det videre
fornødne.

Til stadig Tjeneste ved Skolen som Skoleofficer beordres

en Officer, der i alle militære Forhold gør Tjeneste som
næstkommanderende, en Overkanoner som Elevinspektør og

Regnskabsfører ved Skoleinventariet, en Kanoner som Pro¬
viantregnskabsfører og Regnskabsfører ved Skolebygningens
Inventar, samt det fornødne Antal yngre Underofficerer,

fortrinsvis af Artillerikorpset. Til midlertidig Tjeneste ved
Skolen beordres endvidere 1

2 Officerer som Skole¬

officerer.

23. Chefen.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

24. Skoleofficererne, Elevinspektøren, Pro¬

viantregnskabsføreren og de tjenstgørende Un¬
derofficerer.
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25. Lærerne. Lærerne ansættes overensstemmende 24. Nov.

ned § 22 efter Indstilling fra Skolens Chef.
De ved Skolen ansatte Lærere staa umiddelbart under

Chefen i alt, hvad der angaar Undervisningen og Tjeneste¬

ordenen, og have at holde sig de givne Instruktioner og
Befalinger efterrettelige.

Lærerne ere forpligtede til udenfor de almindelige

Undervisningstimer at være til Stede paa Skolen ved Lærer¬
møderne, som Dommere ved Prøverne, til de praktiske

Øvelser i deres Fag og til al anden Tjeneste, Skoleord¬
ningen maatte kræve.

Lærerne ere ved Prøverne Dommere i deres Fag og

eksaminere ved de mundtlige Prøver.

Lærerhonoraret udbetales maanedlig fornd med 1 hver

Maaned for alle Underofficerer, som ere Lærere, og med 1

i hver Maaned fra Oktober til April for de øvrige Lærere.
Er en Lærer i længere Tid paa Grund af Sygdom

forhindret fra at undervise, kan han i indtil 3 Maaneder be¬

holde sin Lønning, om der end midlertidig i hans Sted
maa antages en anden Lærer, som da lønnes ekstraordinært.

Denne Foranstaltning træffes dog ikke, naar de ubesatte
Undervisningstimer kunne fordeles saaledes, at de tabte
Timer atter kunne indvindes.

De samme Bestemmelser gælde under Udkommando,

undtagen naar det paa Forhaand vides, at den nævnte
Tidsfrist vil strække sig ud over 3 Maaneder, i hvilket Til¬
fælde en anden Lærer altid bør antages.

Lærerne begynde Undervisningen nøjagtig paa det ved

Timefordelingen anførte Klokkeslæt og slutte den saa nær
som muligt, efter at den inspektionshavende Underofficer har
meldt, at Timen er til Ende.

Ønsker en Lærer Fritagelse for Undervisningen, be¬
gæres den saa betimeligt hos Chefen, at de derved foran¬

ledigede Foranstaltninger til Elevernes Beskæftigelse kunne

1893.
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24. Nov. træffes. Bliver en Lærer ved Sygdom eller af anden ufor¬

udset Aarsag forhindret fra at møde ved Undervisningen
indmeldes det saa betimeligt som muligt til Skolen.

Lærerne paase, at Eleverne følge Undervisningen med
fuldstændig Ro og Opmærksomhed, ligesom de vaage over

at de til Undervisningen benyttede Kaart, Instrumenter

Modeller og andre Skolegenstande behandles paa forsvarlig
Maade.

I en dertil indrettet Protokol indføre Lærerne, hval
der i hvert enkelt Fag er gennemgaaet i Maanedens Løb.
Om Pligtforsømmelse, Brud paa god Orden eller andr¬
1
Forseelser fra Elevernes Side indgives der Melding til

Skoleofficer eller efter Omstændighederne direkte til Chefen
Lærerne indføre ugentlig i den dertil indrettede Protokol

for hvert enkelt Undervisningsfag og for hver enkel¬

eksamineret Elev — en Hovedkarakter, sammendragen af de
i Ugens Løb givne daglige Karakterer.
26. Eleverne ere underkastede de gældende Bestemmelser

Anordninger og Reglementer.

Ikke blot Chefen, Skoleofficererne, Elevinspektøren og
de tjenstgørende Underofficerer ere deres foresatte, men ogsaa

Lærerne, hvad enten disse ere militære eller civile, og Ele¬
verne skylde dem Ærbødighed, ikke alene paa Skolen men
ogsaa udenfor denne.
Saavel for alle Forseelser imod den for Skolen gæl¬

dende Tjenesteorden, som for Mangel paa Flid, ere Eleverne
underkastede Straf. For grove og gentagne Forseelser kunne
de desuden indstilles til Afsked. (Se iøvrigt § 6.)
Det er Eleverne forbudt at bære civile Klæder.

24. Nov.

Islandsk Lov om Afskaffelse af Bemærkning om

Forelæggelses og Lavdags Ophævelse i Stævninger.
(Ministeriet for Island.)

L. om islandsk Handelssted.

1199 1893.

Vi Christian den Niende, o. s. v. G. v: Altinget 24. Nov.
ar vedtaget og Vi ved Vort Samttykke stadfæstet følgende

ov: Bemærkning om Forelæggelses og Lavdags Ophævelse
ed Frd. 3. Juni 1796 behøver herefter ikke at optages i
5tævninger.

Lov om Autorisation af et Handelssted ved 24. Nov.

sladsbot i Arnarfjord*). (Ministeriet for Island.)
Vi Christian den Niende, o. s. v. G v.: Altinget

ar vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadfæstet følgende
ov: Ved Hladsbot i Arnarfjord skal være et autoriseret
andelssted.

Indenrigsmin. Cirk. (til samtlige Amtmænd) 27. Nov.

ug. den Meddelelse om et Barus Fødsel, som Fattig¬
estyrelsen for den Kommune, i hvilken Barnet er

ødt, skal afgive efter Fattiglovens § 21.
Efter dertil foreliggende Anledning skulde man tjeustligst
ave d’Hrr. Amtmænd anmodede om at ville tilkendegive
sattigbestyrelserne, at den Meddelelse om et Barns Fødsel,
om Fattigbestyrelsen for den Kommune, i hvilken Barnet

r født, efter Fattiglovens § 21 har at give Bestyrelsen for

en Kommune, i hvilken Barnet skal betragtes som født,
ør ledsages af Fødselsattest for Barnet, og at denne Attest

igeledes af Fattigbestyrelsen i den legale Fødekommune
før fremsendes til vedkommende Præst samtidig med

Legæringen om Tilførsel i Kirkebogen:kd)

*)Af s. D. ere 3 Love om Autorisation af Handelssteder ved

Reykjatangi. ved Budir i Faskrudsfjord og ved Vogavik.
*)

Ved Kultusmin. Cirk. til Biskopperne af 13. December
s.A. paalagdes det Sognepræsterte at indføre de paa¬

gældende Fødselsattesters Indhold i vedkommende Kirke¬

bog i den legale Fødekommune paa de sædvanlige

Skemaer for fødte, men uden Numer, hvorhos det til¬
Fjørtende Hæfte.
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30. Nov.

Str. om Underholdsbidrug.

Justitsmin. Skr. (til Amtmanden over Svenl

borg Amt) ang. Barnemoderens Opholdskommun¬

Forpligtelse til forskndsvis at udrede Underhold¬
bidrag, naar Barnefaderen farer i udenrigsk Fa
med et dansk Skib.
I det med Hr. Kammerherrens behagelige Skrivelse

18. ds. hertil indsendte Andragende har Sogneraadet for N.]
Kommune forespurgt, om det, som af Politimesteren i N.)

Herreder antaget, paahviler bemeldte Kommune som Ophold¬
kommune for Fruentimmeret N. N., i Henhold til L

Nr. 73 af 12. April 1892 § 4, 2. Stykke, 3. Punktui

forskudsvis at udrede det Sømand N. N., der for Tid¬
farer i udenrigsk Fart med et dansk Skib, paahvilen
Underholdsbidrag for et halvt Aar til den 29. Juli d. 1

til et af fornævnte Fruentimmer udenfor Ægteskab d¬
29. Januar 1890 født Barn, uanset at Barnefaderen il

har Ophold her i Landet, samt i bekræftende Fald, om det

Bidrag af fornævnte Kommune kan fordres refunderet

Barnefaderens Forsørgelseskommune i Overensstemmelse m
fornævnte Paragrafs 3. Stykke.

1

Ved hertil at indsende Andragendet har De udtalt,

da Barnefaderen er forhyret med et dansk Skib, kan ha

selv om dette maatte have befundet sig uden for Rige
Grænser paa det Tidspunkt, Begæringen om Bidrage
Udredelse fremsattes, ikke anses som havende , forladt Landet

og at derfor begge de fremsatte Spørgsmaal efter Der
Formening maa besvares bekræftende.
Foranlediget heraf skal man tjenstligst melde, at m¬
tiltræder det af Dem saaledes udtalte.

eft
føjedes, at Fødselsattester, der udfærdiges til Brug

Fattiglovens § 21, skulle indeholde en fuldstændigU
skrift af, hvad der til den Tid er anført paa Fødsel

skemaets forskellige Rubrikker i Kirkebogen.

Slr. ang. Partrederens Hjemsted.
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Kirke= og Undervisningsmin. Skr. (til Biskoppen 30. Nov.

ver Sjællands Stift) ang. gejstlig Mægling
uledning af Skilsmisse i et Tilfælde, hvor Mandens
pholdssted var ubekendt.
I et med Deres Højærværdigheds behagelige Skrivelse
20. f. M. hertil indkommet Andragende har Sognepræst
r N. N. Menighed N. N. i Anledning af en til ham

a N. N. Amt rettet Opfordring til at foretage Mægling
ed en i hans Sogn boende Kone, der attraar Skilsmisse

a sin Mand, hvis Opholdssted er ubekendt, forespurgt,
n han er pligtig til at foretage saadan Mægling, idet det
els ikke kan vides, om den paagældende Mand er i Live,

e1s den ved Resolution af 16. November 1812 foreskrevne
ndkaldelse af Manden ikke har fundet Sted.

Efter i Anledning heraf at have brevvekslet med Justits¬

inisteriet skulde Ministeriet tjenstligst melde til behagelig
fterretning og videre Bekendtgørelse, at den ovennævnte
esolution af 16. November 1812 (publiceret ved Kancelli¬

skrivelse af 9. Oktober 1832) ikkun gælder for de Tilfælde,

jor Skilsmisse søges efter foregaaende Separation, og at

an maa anse Andrageren for pligtig til at foretage den
rlangte Mægling.

Justitsmin. Skr. (til Generaldirektoratet for 1. Dec.

Skattevæsenet) ang. Partrederens Hjemsted.
Med behagelig Skrivelse af 18. Oktober d. A. har
eneraldirektoratet for Skattevæsenet tilstillet Justitsmini¬

rriet en af Hovedkontoret for Skibes Maaling og Regi¬
cering indsendt Skrivelse, hvori den retskyndige Registrator
d bemeldte Kontor forespørger, hvorledes der med Hensyn

l Anvendelsen af §§ 29 og 71 i Lov af 1. April f. A.
n danske Skibes Registrering m. m. vil være at forholde

ed Bestemmelsen af et Partrederis Hjemsted.

1893.
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1. Dec.

Foranlediget heraf skal man, næst at bemærke,

Ministeriet med Registrator er enigt i, at Partrederiet
Hjemsted i de Tilfælde, hvor der er valgt en særlig Bestr
relse, vil være at bestemme efter Lovens § 4. II. 3, tjenst

ligst melde, at for de Partrederiers Bedkommende, der ik
have valgt en særlig Bestyrelse, bliver den bestyrende Reder
Hjemsted at betragte som Rederiets Hjemsted.
1. Dec.

Indeurigsmin. Cirk. (til samtlige Mønstring¬

bestyrere) ang Tilsynet med, at Skibe, forinden de udkle
reres, opfylde Sønæringslovens Bestemmelser om Dækt

befalingsmændenes Autal og Betjeningen ved Maskiner
Ifølge § 4 og § 8 i Lov Nr. 40 af 25de Marts 189
om Sønæringen m. m. maa intet dansk Skib udklarere

eller afgaa fra nogen dansk Havn eller sættes i Fart

danske Farvande, medmindre de i bemeldte Paragraffer, jf

§§ 20—22, foreskrevne Regler ere iagttagne.
Med Hensyn hertil skulde man efter stedfunden Bret

veksling med Generaldirektoratet for Skattevæsenet herve
paalægge d’Hrr. Mønstringsbestyrere, hver Gang et Skik
Bemandingsliste forelægges dem, at paase, at Bestemmelserr

i fornævnte Lov, vedrørende det Antal Befalingsmænd, de

skal være i Skibet, og deres Berettigelse til at gaa i de
paagældende Fart, ere opfyldte.

Mønstringsbestyrerens Underskrift paa Bemandingsliste
indeholder saaledes lige over for Toldvæsenet Garanti fo¬

at der af Hensyn til Vestemmelserne i Sønæringslove
intet er til Hinder for Skibets Udklarering overensstemmend

med Angivelsen i Listen.
I det Tilfælde, at et Skib, efter at have sejlet i „ind

skrænket Fart“ (Lovens § 19), vil gaa udenfor denne ude
ny Bemandingsliste, maa Bemandingslisten, for at Udkla

rering kan finde Sted, være forevist Mønstringsbestyrere
og af ham forsynet med fornøden Paategning i Anlednin
af den skete Forandring af Stedet, hvortil Skibet pvssere¬

Sfr. ang. Beslag paa Gagc.
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Bekendtgørelse om Forandring i Anordning af 7. Dec.
6. Juni 1882 om Undervisningen i de lærde Nr. 269.
*)
Jkoler:).
(Ministeriet for Kirke= og Undervisnings¬

æsenet.)
Indm. Saml. pag. 657.

Justitsmin. Skr. (til Indenrigsministeriet) ang. 7. Dec.
luvendelsen af Plakat 27. Juni 1781 om Beslag

aa kongelige Betjentes Gage paa Fyrbødere ved
5tatsbanerne.
I den med Indenrigsministeriets behagelige Skrivelse
24. f. M. Justitsministeriet til Betænkning tilstillede
——

*) I et Cirk. af s. D. til Rektorerne henledede Ministeriet
med Hensyn til Fordringerne i Historie ved Optagelses¬
prøven til nederste Klasse Opmærksomheden paa

Rektor Blochs „Mindre Lærebog i Historien til Brug

for Skolernes Underklasser“ og i Cirk. af 20. s. M.

paa Kofods fragmentariske Historie som Bøger, der
svare til de Fordringer, der maa stilles, dog at det
selvfølgelig ogsaa er tilladt at bruge andre Bøger.
Hvad dernæst angaar Undervisningen i Historie i 5.
og 6. Klasse, havde Ministeriet tænkt sig, at den

nyeste Historie skulde læses i et Omfang som det,

hvori den er fremstillet i Blochs større Lærebog.
Forsaavidt der i Anledning af denne Udvidelse af
Læsestoffet maatte findes Grund til at give Afslag
paa andre Punkter, ansaa Ministeriet det for rettest
at det overlodes til Lærerne selv efter bedste Skøn
over, hvad der kan udelades, uden at derved For¬

staaeligheden af den historiske Sammenhæng og Ud¬

vikling lider nogen Skade, at foretage passende For¬
kortelser i de nu almindelig benyttede Lærebøger
dels over Oldtidens Historie (hvor f. Eks. det meste
af Grækenlands Historie efter Alexander den Stores

Død godt kan udelades, ligeledes visse Affnit af den

romerske Kejsertid), dels over Nordens tidligere
Historie.
512
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7. Dec. Skrivelse af 15. s. M. har Generaldiktoratet for Statsbane

driften, med Hensyn til, at N. N. Byraads Fattigvæsens
udvalg har forespurgt, om Maskininspektør N. N. har være
berettiget til at vægre sig ved at efterkomme en af de

nævnte Fattigvæsensudvalg fremsat Begæring om, at der
den Fyrbøder ved Statsbanedriften N. N. tilkommende Lønnin

maa blive tilbageholdt et ham paahvilende Underholdsbidra

til et udenfor Ægteskab avlet Barn, anholdt om en Afgørels

af, hvor vidt der overhovedet i Lovgivningen haves Hjemme
til at indeholde noget Beløb i det her omhandlede Øjeme

i den paagældendes Lønning, naar denne ikke selv har giv¬
sit Samtykke dertil

Foranlediget heraf skal man tjenstligst melde, at Justits
ministeriet efter Formaalet med den i Plakat af 27. Jur

1781 givne Forskrift og de sig dertil sluttende Bestemmelse¬
jfr. ogsaa Højesterets Dom af 31. Juli 1871, maa antag¬

at den sammesteds omhandlede Fritagelse for Retsforfølgnin
maa komme Fyrbødere ved Statsbanedriften til Gode, o

at der følgelig heller ikke i deres Lønning vil kunne søge
Dækning for Alimentationsbidrag paa den i Forordning (
14. Oktober 1763 og Konkurslovens § 161 omhandled

Maade, medmindre Betingelserne efter Plakat af 27. Jur

1781 for en saadan Forfølgning foreligge.

8. Dec.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. stil Skol¬
direktionen for Bornholm) ang. forskellige Spørgt

maal vedrørende Hojtidsofrets Erlæggelse.
I et med Direktionens behagelige Skrivelse af 4. Augu
d. A. hertil indsendt Andragende har Rønne Byraad i Ar
ledning af, at Klokker og Andenlærer ved Borgerskolen N.)
til Byraadet har indgivet Anmodning om, at Raadet v

fastsætte Højtidsofret til ham af en Del offerpligtige til In

Slr. ang. Højtidsofrets Erlæggelse. 1205
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891 og Paaske og Pinse 1892, udbedt sig Ministeriets Be¬ 8. Dec.
varelse af følgende Spørgsmaal:

1. om Ofret til Sognepræsten, den residerende Kapellan
og Klokkeren skal bestemmes efter det Forhold, at

Kapellanen faar halvt mod Sognepræsten og Klokkeren
halvt mod Kapellanen, jfr. Ministeriets Resolution

af 6. Maj 1872;
2.

om Ofret, saaledes som det ifølge Klokker N. N.s

Skrivelse er Skik og Brug i Menigheden, kan be¬
stemmes husstandsvis;
3

om de, hvem der er tilstaaet Fattighjælp, Alderdoms¬
understøttelse eller Understøttelse af de fattiges Kasse
og den i Forbindelse dermed virkende Understøttelses¬

forening, ere offerpligtige;
om Rektor og de andre Lærere ved Rønne lærde Skole

4.

ere pligtige til at svare Degneoffer, jvf. Reskript af
23. Juli 1745;
om Skoleinspektøren og Lærerne og Lærerinderne ved

5.

Kommunens Skole, hvem Offersedler ikke ere blevne

tilstillede, og som ikke have ydet Højtidsoffer til Gejst¬
ligheden, ere offerpligtige til Klokkeren;
om der kan sorlanges Offer af Tjenestefolk, Lærlinge

6.

og lignende Personer samt af konfirmerede Børn, som
endnu søge Skole eller opholde sig i Hjemmet for
deres Opdragelses Slyld;

om de, der erklære sig ikke at høre til Folkekirken,

7.

kunne ansættes til Offer, eller om de skulle være ud¬

traadte af Folkekirken for ikke at kunne ansættes til

Offer, og hvilken Legitimation der i saa Henseende
fordres, samt
8.

om det er Byraadet eller Fogden, der har at afgøre,

om vedkommende er offerpligtig.

1893.

5. Dec.
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I den Anledning skal Ministeriet, efter om Sagen a

have brevvekslet med Stiftets Biskop, tjenstligst meddele føl¬
gende til Besvarelse af de fremsatte Spørgsmaal:

ad 1. Herfor haves ingen Hjemmel, men Ofret til hver
især maa i Henhold til Plakat af 9. Juni 1847

fastsættes efter paagældende offerpligtiges Stilling og
Evne samt Egnens Skik og Brug, hvorved der altsa¬

—

hvad det af Byraadet nedsatte Udvalg i sin Be¬

tænkning har rejst Tvivl om — meget vel kan bliv¬
Spørgsmaal om at bestemme den pligtige Ydelse fre
Offerrestanterne i Forhold til, hvad der ydes af dem

der erlægge Ofret frivilligt;
ad 2.

Ethvert konfirmeret Medlem af Menigheden er offer¬
pligtigt efter sin Stilling og Evne samt Egnens Ski
og Brug, hvilket dog formentlig ikke vil være ti
Hinder sor, at en Person fremsender Ofret under e

for sig og Husstand, men det maa da kunne fordres
at det mindst udgør et saadant Beløb, som svarer til

hvad der efter de almindelige Regler vilde kunne kræves
af de enkelte Medlemmer af den nævnte Husstan:

tilsammen:
ad 3.

At der ikke kan fordres Offer af „Almisselemmer“

a: saadanne, der nyde Fattighjælp — er ligefren
udtalt i Reskript af 7. November 1783. Da Alder¬

domsunderstøttelse ifølge Loven af 9. April 1891 §
kun tilstaas den, der er ude af Stand til at forskaff¬
sig selv eller dem, overfor hvem der paahviler han

fuld Forsørgelsespligt, det fornødne til Underhold eller
til Kur og Pleje i Sygdomstilfælde, maa en saadans

Stilling og Evne, i alt Fald naar han nyder varig

Alderdomsunderstøttelse og den ikke er tillagt ham pac
Grund af forbigaaende Omstændigheder, som f. Eks

Sygdom, uivivlsomt siges at være en saadan, at de offerbe¬

Str. ang. Højtidsofrets Erlæggelse.
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8. Dec.
rettigede i hvert Fald ikke bør gøre Offerpligten gældende

overfor vedkommende, ligesom det formentlig ogsaa

vil være berettiget at forbigaa dem ved Offeransættelser.
Hvad derimod angaar dem, der nyde Understøttelse af
den fri Fattigkasse, kan det næppe som almindelig

Regel fastslaas, at de ikke ere offerpligtige; men efter
Omstændighederne vil, naar vedvarende Understøttelse

af denne Beskaffenhed ydes, Forholdet kunne stilles

lige med Alderdomsunderstøttelse i den her omspurgte
Henseende, hvorimod en rent forbigaaende Under¬
støttelse af „de fattiges Kasse“ under ingen Omstæn¬

digheder kan hæve Offerpligten;
1d 4.

Det paaberaabte Reskript af 23. Juli 1745 ses ikke paa
nogen Maade at kunne fritage Rektor og Lærere ved
Rønne lærde Skole for at yde Højtidsoffer;

id 5. Det ses heller ikke, med hvad Hjemmel Lærere og

Lærerinder ved de kommunale Skoler skulde kunne
gøre Krav paa Offerfrihed
id 6

Ifølge Plakat af 9. Juni 1847 er ethvert konfirmeret

Medlem af Menigheden offerpligtigt efter sin Stilling
og Evne. Herefter maa alle konfirmerede Personer
vel anses for offerpligtige, medens dog som Regel

Lærlinge og lignende Personer samt konfirmerede,

skolesøgende eller for deres Opdragelses Skyld hjemme¬
værende Børn ville mangle Evne til at yde noget

Offer, jvf. Ministeriets Skriv. af 10. Oktober 1889,
medmindre de have selvstændige Indtægter
d 7.

Det er en Følge af Grundsætningen i den reviderede
Grundlovs § 77, at ingen, der ikke hører til Folke¬

kirken, er pligtig til at yde Offer til Sognepræst eller
Lærer, men at han, for saa vidt han ikke godtgør at
høre til et her i Landet anerkendt Trossamfund, maa

1893.
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Skr. om Salg af registreret Skib.

erlægge et til Ofret svarende Beløb til Skolevæsenet

8. Dec.

Sognepræsten og Læreren ville altsaa ikke kunne kræv
Offer af Personer, der ere udtraadte af Folkekirken

og de vedkommendes blotte Erklæring herom ma¬
formentlig, da der jo ganske savnes Regel for, hvor
ledes Udtrædelsen skal finde Sted, være tilstrækkeli¬

til, at Sognepræsten og Læreren gøre Indberetnin,
til Byraadet derom, for at dette da eventuelt, hva¬

det maa anses for pligtigt til, kan fastsætte Størrelser
af Afgiften til Skolevæsenet. Denne Fastsættelse ma

formentlig ske efter Reglerne i Plakat af 9. Jun
1847:
ad 8.

Ifølge Plakat af 9. Juni 1847 er det Byraadet son

de offerberettigede have at henvende sig til, men ifølg
Plakaten er det kun Ofrets Størrelse, Byraadet fast

sætter; selve Spørgsmaalet om Offerpligten maa for

mentlig kunne gøres til Genstand for Domstolene
Afgørelse, altsaa fremkomme som Indsigelse unde
Udpantningsforretningen.

8. Dec.

Justitsmin. Cirk. (til samtlige Auktionsretter

Fogedretter og Skifteretter) ang. den Fogeden
Anktions= og Skifteforvalteren i Medfør af Skibs

registreringslovens §§ 39 og 40 paahvilende For
pligtelse.
Med Hensyn til, at Lov om danske Skibes Registrerin
m. m. af 1. April 1892 træder i Kraft den 1. Januar 1894

finder Justitsministeriet Anledning til at henlede vedkommend
Retters Opmærksomhed paa den dem ifølge Lovens §§ 3

og 40 paahvilende Forpligtelse til i Tilfælde af, at Over

dragelse af Ejendomsret til registreret Skib eller Part

samme sker ved tvungent Salg eller Udlæg til Ejendom
samt i Tilfælde af, at Ejeren af registreret Skib eller Par

B. om Registreringsdistrikter.
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samme dør, og Boet behandles af Skifteretten, derom at 8. Dec.
øre Anmeldelse til Registrerings= og Skibsmaalings=Bureauet
Kjøbenhavn, samt paa Vestemmelsen i Lovens § 49 om
tegistrering af Konkurserklæringer.

Bekendtgørelse ang. Registrerings= og Skibs= 8. Dec.
Nr. 270.

taalings=Bureanet i Kjøbenhavn. (Justitsmini¬
eriet).
Indm. Saml. pag. 658.

Bekendtgørelse ang. den i Henhold til Lov om 8. Dec.

anske Skibes Registrering m. m. af 1. April 1892 Nr. 271.
z6 fastsatte Inddeling af Kongeriget i Registrerings¬
distrikter og disses Omraade samt om de Toldkamre,
er skulle være Distrikts=Registrerings=Kontører.
Justitsministeriet).
Indm. Saml. pag. 658.

Bekendtgørelse om Anmeldelse til Registrering 8. Doc.
f Panterettigheder i registrerede Skibe. (Justits= Nr. 272.
tinisteriet).
Indm. Saml. pag. 661.

Bekendtgørelse om Bestemmelse i Henhold til Lov 9. Dec.
m danske Skibes Registrering m. m. af 1. April Nr. 273.
892 § 68 om Fordelingen af de for Overtrædelse

f denne Lov eller dertil sig sluttende Anordninger
aalagte Bøder. (Justitsministeriet).
Indm. Saml. pag. 661.
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Skr. om Lærlingekontrakter.

——

9. Dec.

Indenrigsmin. Skr. (til Amtmanden ove

Randers Amt) ang., om en Lærlingekoutrakt ka
forsynes med den i Lov om Lærlingeforholdet af 31

Marts 1889 § 1 foreskrevne Paategning, uanset e
i sammes Post 5 indeholdt Bestemmelse om, a

Lærlingen efter Læretidens Udløb ikke skal aflægg
nogen Svendeprøve.
at man med Amtet er enigt i, (

en saadan udtrykkelig Udtalelse som den ovennævnte ik

kan anses forenelig med Bestemmelsen i Lærlingeloven
§ 10, og at den fremsatte Forespørgsel saaledes maa besvare
benægtende.

11. Dec.

Indenrigsmin. Cirk. (til samtlige Amtmænd

ang. Foranstaltninger mod Mund= og Klovesygen.
Da Mund= og Klovesygen har vist sig paa enkelt

Gaarde, hvis Besætninger tidligere have været angrebne a
Sygdømmen, skulde man tjenstligst anmode D'Hrr. Amtmæn
om gennem Politimestrene i Amtet at ville henlede Dyr

lægernes og Sognefogdernes Opmærksomhed paa, at der snare
muligt bør gøres Anmeldelse om ethvert Sygdømstilfælde

Kreaturbesætningerne, der kan formodes at være Mund¬ o

Klovesyge, særlig naar Tilfældet forefindes paa Steder

hvor den uævnte Sygdom tidligere har hersket.
I Forbindelse med foranstaaende skal man anmod

D'Hrr. Amtmænd om at indskærpe Dyrlægerne, at de

Ministeriets Bekendtgørelse af 27. September d. A. angaaend
Udførsel af Kvæg, Faar, Geder og Svin til Udlandet inde

holdte Forskrifter nøje iagttages, navnlig saaledes at de
ved Dyrlægeundersøgelsen paases, at den foreskrevne Attes

om Dyrets Hjemsted er i Orden.

Skr. om Ægtevielser.
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Kirke= og Undervisningsmin. Skr. (til Udenrigs= 12. Dec.
ministeriet) ang. Lovgivningens Bestemmelser om

Tiderne, paa hvilke kirkelige Ægtevielser kunne fore¬
tages, og om Gebyrer for samme.
.
C
I en til Justitsministeriet fremsendt og fra dette hertil
forkirkelige Vielsers Vedkommende oversendt Skrivelse har

Udenrigsministeriet efter Begæring af den her akkrediterede
storbritanniske Gesandt blandt andet udbedt sig Oplysning

meddelt til Forelæggelse for Parlamentet om vor Lovgivnings

Bestemmelser om: 1) Tiderne, paa hvilke Ægtevielser

kunne foretages, og 2) de Gebyrer, der opkræves ved Ægte¬
vielse.

Efter i Anledning heraf at have brevvekslet med Bi¬

skoppen over Sjællands Stift skulde Ministeriet, for saa vidt

Vielse ved Præster i Folkekirkeu angaar, tjenstligst meddele

følgende Oplysninger:
ad 1. I Købstæderne maa Ægtevielser kun forrettes
om Søgnedagene; dog maa Hjemmevielser forrettes om

Søndagen, og Forbudet mod Vielse i Kirken paa Søn= og
Helligdage overholdes i Praksis ikke for Kjøbenhavns Ved¬
kommende Paa Landet kunne Ægtevielser forrettes saa vel

om Søgnedagene som om Søn= og Helligdage.
Vielsen kan foregaa paa en hver Tid af Dagen, og

Præsten bør, saa vidt muligt, heri rette sig efter de ved¬
kommendes Ønske. Hvor Skolelæreren som Kirkebetjent har

Forretninger ved Vielsen, bliver den om Søgnedage at be¬
ramme til Kl. 111 Formiddag.

ad 2. Der er ikke foreskrevet bestemte Gebyrer for

Brudevielser, men Præsterne ere berettigede til at fordre et
passende Offer, efter vedkommendes Forhold og Stedets

Skik og Brug. Præsten bør, ogsaa naar Vielsen foregaar

udenfor Gudstjenestedagene, selv befordre sig dertil, hvis
vedkommende ej godvillig ville yde ham Befordring.
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T. om Skibsregistreringen.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. (til Biskoppen

12. Dec.

over Sjællands Stift) ang., hvorvidt Kantoren ved
en Købstadskirke er forpligtet til at udføre Sangen
ved Begravelser.
at Kantoren under alle Forhold
er forpligtet til at udføre Sangen ved Begravelser fra Ka¬

pellet paa Byens Kirkegaard eller andre Begravelser samme¬
steds, naar vedkommende ønske Sang ved saadan Lejlighed,

samt at han er berettiget til herfor at oppebære Betaling,

der vil være at bestemme efter Stedets Skik og Brug og

vedkommendes Lejlighed. I Mangel af mindelig Overens¬
komst maa Spørgsmaalets Afgørelse henvises til Domstolene,

idet Ministeriet ikke kan indlade sig paa at fastsætte en Norm
for Betalingen. Det bemærkes udtrykkelig, at Kantoren er
berettiget til Offer ogsaa i saadanne Tilfælde, hvor fremmede
Kirkesangere lede Sangen ved Begravelser paa den ovennævnte
Kirkegaard

15. Doc.

Lov om Tillæg til og Ændring i Skibsregistre¬

Nr. 276. ringsloven. (Justitsministeriet).
Indm. Saml. pag. 662.
15. Dec.

Instruktion for de danske Konsuler i Udlandet.

Nr. 283 (Udenrigsministeriet).
Indm. Saml. pag. 664.
15. Dec.

Kammentar til Konsulinstruktionen *). (Uden¬
rigsministeriet.)
ad § 1. Gesandten i Washington vedbliver at udøve

*) Af denne Kommentar er her væsentlig kun medtaget,
hvad der kan tjene til særlig Oplysning om Kon¬

sulernes Stilling, derimod ikke, hvad der til Efter¬

retning for disse er gengivet om den gældende danske
Lovgivning paa forskellige Omraader, med mindre
dette maatte antages at være af særlig Interesse ogsaa

for andre end Konsularembedsmændene.

Kommentar til Konsulinstruktionen.
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den ham i hans tidligere Egenskab af Generalkonzul tillagte 15. Dec.
og ved Cirkulære af 21. December 1882 nærmere bestemte

Myndighed over de danske Konsuler i Unionen.
ad § 3. For at kunne vente at komme i Betragtning
ved Udnævnelse til udsendt Konsul eller Vicekonsul maa

vedkommende godtgøre at være i Besiddelse af fornødent
Kendskab til Sø= og Handelslovgivningen.

ad § 4. I Almindelighed maa Skibsmæglernæring
anses for uforenelig med konsulær Ansættelse. —
Konsulen

modtager et af Kongen underskrevet Patent og forsyner den
ham tilsendte Embedsed med Underskrift og Segl. Vice¬

konsulen modtager sin Legitimation af Konsulen. Af Hensyn
til eventuelle Legalisationer har denne til Ministeriet at ind¬
sende den nye Vicekonsuls egenhændige Underskrift. Forslag
af Konsul om Oprettelse eller Nedlæggelse af Vicekonsulat

maa være ledsaget af Opgivelse om, hvor mange danske

Skibe i hvert af de sidste 5 Aar have besøgt den paagældende
Havn.

ad § 7. Under Konsulens Fraværelse fungerer i Em¬
bedsmedfør Vicekonsulen, hvis en saadan er ansat paa Konsul¬
Stationen.

ad § 8. Naar Konsulen ikke er tilfreds med den sted¬

lige Myndigheds Afgørelse af en af ham fremsat Reklama¬
tion, har han at forelægge Sagen for det danske Udenrigs¬
ministerium. Er der ikke Tid til at afvente dettes Bestem¬

melse, forebringes den for det danske Gesandtskab samtidig
med, at der indberettes til Udenrigsministeriet. Men har

Danmark ingen diplomatisk Repræsentant i Landet, og

Sagen fordrer, at der ufortøvet foretages Skridt hos Landets

øverste Regering, er Konsulen bemyndiget dertil, dog at han
optræder med fornøden Forsigtighed og saaledes, at det ses,
at han handler af eget Initiativ, og at han samtidig har

gjort Sagen til Genstand for Indberetning til Ministeriet.

1893.
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ad § 9. Det i Paragraffens Slutning omtalte Til¬

fælde vil navnlig kunne indtræde i Lande, hvor Danmarl
ikke har nogen diplomatisk Repræsentation.
ad § 10. Slutningsbestemmelsen fortjener Konsular¬

embedsmændenes særlige Opmærksomhed, thi Forudsætningen
for, at en Stat anerkender fremmede Konsuler paa sit Ter¬

ritorium, er, at de intet der foretage imod Landets Love.

Denne Instruktion og i det hele de af den danske Regering
givne Bestemmelser for Konsulerne ere selvfølgelig ikke bin¬
dende som saadanne for den fremmede Regering, men angive
kun, hvilke Handlinger den danske Regering for sit Ved¬

kommende bemyndiger sine Konsularembedsmænd til at fore¬

tage; for at disse virkelig kunne udøve disse Beføjelser, maa
det fremmede Lands Lovgivning intet modsat i saa Hen¬
seende foreskrive, med mindre en særlig folkeretlig Hjemmel
kan paaberaabes for Konsulens Beføjelse.

ad § 12. I paatrængende Tilfælde, hvor det er af

særdeles Vigtighed, at den stedlige Øvrighed hurtigst muligt
modtager Underretning, saasom i kriminelle Sager, naar
Kolera, Kvægpest eller anden Epidemi udbryder, osv., kan
Meddelelse derom ske til den paagældende Øvrighed, sam¬

tidig med, at den gøres til Udenrigsministerict. Spørgs¬
maal af Privatpersoner om Oplysning med Hensyn til

Sædvaner mellem Forretningsmænd paa Pladsen, Told¬
behandling ved Ind= og Udførsel, særlige Afgifter for Ud¬
lændinge eller deres Varer og lignende almindelige Forhold,
bør saa vidt muligt besvares. Derimod er en Konsular¬

embedsmand ikke pligtig at besvare Spørgsmaal om hand¬
lendes Soliditet eller til at indlede private Forretnings¬

foretagender eller optræde som Mellemmand mellem danske

og fremmede Firmaer. Lige saa lidet kan det fordres af
ham, at han skal paatage sig Førelsen af private Processer

eller Inddrivelsen af Fordringer. Finder han ikke at kunne
opfylde en til ham rettet Begæring, bør han hurtigst

Kommentar til Konsutinitrustinnen.
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iuligt underrette Brevskriveren derom og tillige, hvis han 15. Dec.
m, give Anvisning paa en paalidelig Person, til hvem man
in henvende sig, idet han dog udtrykkelig rejerverer sig mod
chvert Ansvar for Følgerne.

ad § 13. Ifølge Traktaterne have danske Undersaatter

Eksterritorialitetsret i Tyrkiet med dets Vasallande (und¬
igen Tunis). Persien, Siam, Kina og Japan, Traktat 14.
ktober 1756, 30. November 1857, 21. Maj 1858, 13.

suli 1863 og 12. Januar 1867. Reglerne om, hvem der
iaa optages som danske Protsgss i Tyrkiet, ere givne i
* *

zrkulære til de kongelige Konsulater og ere nøje at iagt¬
ige. Kun saadanne Personer, som ere optagne paa Kon¬

ilens Liste eller godtgøre at være optagne paa en anden

ansk Konsuls Liste eller paa anden Maade bevisliggøre deres

anske Undersaatsforhold, kunne gøre Fordring paa Kon¬

ilens Beskyttelse.
ad § 14. En almindelig Bemyndigelse til at foretage
Sielse er for Tiden kun tilstaaet Konsulerne i Kina, Siam

g Japan. Særlig Bemyndigelse til Foretagelse af en enkelt
g bestemt Vielse kan kun ventes, hvor en dansk Undersaat

kke paa anden Maade kan indgaa Ægteskab. De nærmere
Sestemmelser indeholdes i Loven af 19. Februar 1892.

ad § 16. For at Pas kan udfærdiges, maa den paa¬
ældende i Reglen personlig fremstille sig for Konsulen, men
ndtagelsesvis kan det efter Omstændighederne tilstedes ham

Friftligt at oplyse det fornødne. Konsulen maa forvisse sig

m den paagældendes Identitet og hans Egenskab som dansk
indersaat; Udstedelse af Pas er, som det ses, forbeholdt

konsulen. I Tvivlstilfælde bør han afholde sig fra at nd¬

ede Pas og uopholdelig indberette Sagen til Udenrigs¬

tinisteriet eller det danske Gesandtskab i Landet. Da der i
Ulmindelighed ikke udfordres Pas for at komme ind i Dan¬

tark, er Visering af Pas for fremmede til Rejse i Dan¬

aark ikke nødvendig. Paa Begæring kan Visering imidlertid
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15. Dec. gives, medmindre vedkommende ere fremmede Tatere, Fore¬
visere af Dyr og andet, omvandrende Kunstnere eller frem¬
mede Betlere og andre, som kunne antages at ville falde

Landet til Byrde.

ad § 20. I de Lande, hvor danske Undersaatter have
Eksterritorialitetsret, se ovenfor ad § 13, behandles deres

Efterladenskaber udelnkkende af de danske Konsularembeds¬

mand efter de dem af Udenrigsministeriet meddelte In¬

strukser. De Traktater, Danmark har afsluttet med andre
Lande, indeholde kun undtagelsesvis Bestemmelser om Kon¬

sulers Kompetence med Hensyn til Danskes Efterladenskab,
se saaledes Traktat med Frankrig af 23. August 1742 8 40,

kfr. dog Konv. 9. Februar 1842 § 1, Traktat med England

af 11. Juli 1670 § 15*), med Rusland af 81 Oktober
1782 § 34**), med Nederlandene for Koloniernes Vedkom¬

mende af 6. Juni 1856 § 12“*) og med Venezuela af
19. December 1862 § 21.

*) Denne Paragraf forstaas af de engelske Myndigheder
saaledes, at naar en dansk Undersaat er død i Eng¬
land uden at efterlade Testament, har Konsulen eller,

hvis ingen saadan findes paa Stedet, to danske Køb¬

mænd Ret til i Øvrighedens Overværelse at regi¬
strere den afdødes Løsøre og tage det og hans rede

Penge i Forvaring under Ansvar til Arvingerne og
Kreditorerne. Kommer Øvrigheden ikke til Stede
inden 48 Timer efter at være opfordret dertil, kan

Registreringen foregaa uden dens Nærværelse. Para¬
graffen antages derimod ikke at berettige Konsulen

til den egentlige Bestyrelse af Boet eller at hjemle
Fritagelse for Erlæggelse af Afgifter (probate duty,

legacy duty osv.).
**)

Denne Traktat er vel udløben, men det antages, at
dens § 34 endnu fremdeles praktisk følges af de rus¬

siske Øvrigheder.

74)

Ved ministerielle Noter, udvekslede mellem Regerin¬

gerne i 1876 er det endvidere vedtaget, at Efter¬
ladenskaber efter danske Undersaatter af Værdi under
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Naar Konsularembedsmanden optager Inventariet, bør

det ske i Overværelse af 2 Vidner, der tillige med ham selv
undertegne Listen. Kan Registrering ikke straks finde Sted

forsegles den afdødes Værelser eller Gemmer og forblive
under saadant Lukke, indtil Registreringen finder Sted. Ere
Effekterne af ringe Værdi, eller kunne de ikke opbevares

uden at fordærves, skal han ikke afvente Instruks fra Ar¬

vingerne, men straks realisere dem. Den afdødes Legitima¬
tionspapirer saa vel som Breve, Fotografier og lidet volu¬

minøse Genstande, der kunne antages at have Affektions¬
værdi, bør saa vidt muligt hjemsendes.

Der er intet til Hinder for, at Konsularembedsmanden,

naar han ikke selv foretager Skiftebehandlingen, kan mod¬
tage Fuldmagt af Arvingerne i Danmark til at repræsentere
dem paa Skiftet i det fremmede Land, men han handler i
4

saa Tulfælde ikke i Embeds Medfør, og hans Honorar maa

bestemmes ved fælles Overenskomst. Er dette ikke sket,
maa det bestemmes efter Brug paa Stedet.

adl § 21. I den danske Stat ydes fremmede temporær
Fattig= og Sygehjælp uden Godtgørelse af deres Hjemland,
og Formodningen er for, at den samme humane Regel

følges i andre civiliserede Lande. Udtrykkelig er denne

250 fl. skulle udleveres til en dansk Konsul i Neder¬
landene, saafremt den afdøde tjente i Kolonialhæren,

og hans Bo er blevet opgjort i Moderlandet, samt
Arven tilkommer danske Undersaatter. Denne Ord¬

ning er i 1885 udvidet til under samme Vilkaar at
gælde for Efterladenskab efter danske Undersaatter
som have tjent i Kolonialhæren, men ikke stod i aktiv

Tjeneste ved deres Død. Endelig er den i 1886

gjort anvendelig paa Efterladenskaber under 250 fl.,

som have. været behandlede af Waisenhuskamrene i
Kolonierne.

1893.
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Grundsætning vedtaget i Overenskomsterne med Tyskland

af 11. December 1873 og med Sverrig af 26. Juli 1888.
Kun, hvor Henvisningen ikke fører til noget, og da navnlig

i de Lande, hvor et offentlig organiseret Fattigvæsen ikke
findes, maa Konsularembedsmanden træde hjælpende til,
efter at have forvisset sig om den paagældendes danske
Undersaatsforhold. Er han syg, maa han indlægges
paa et Hospital, om muligt gratis. Er han arbejds¬

før og kun for Øjeblikket savner, Beskæftigelse, vil

Konsularembedsmanden saa vidt muligt hjælve ham dertil
og yde ham nødtørftig Understøttelse imidlertid. Kan Ar¬

bejde ikke faas, eller er han arbejdsudygtig, vil det fra
nærliggende Lande, som staa i let Kommunikation med

Danmark, jævnlig være hensigtsmæssigt at hjemsende ham,
men fra fjernere Lande bør Udenrigsministeriets Samtykke

forinden indhentes. I Tilfælde af Hjemsendelse medgives
den paagældende en Attest, indeholdende Oplysning om

Grunden til Hjemsendelsen og den ydede Understøttelse.

Sker Hjemrejsen til Lands, vil det være hensigtsmæssigt, at
Understøttelsen kun gives til nærmeste danske Konsulat eller
Vicekonsulat paa Vejen. Rejseunderstøttelse maa kun gives

til Hjemrejse.
I alle Tilfælde bør Konsularembedsmanden saa vidt

muligt sikre sig, at Understøttelsen, der bør indskrænkes til

det absolut nødvendige, anvendes til sin Bestemmelse, og
Forklaring maa forlanges om Aarsagen til Trangen, om

den understøttedes fulde Navn, Hjemsted og Erhverv, og
om han har Formue eller Slægtninge i Danmark, der
kunne antages at være pligtige eller villige til at refundere

den modtagne Understøttelse, For denne har han at kvittere
og, naar Omstændighederne dertil give Anledning, udstede

en skriftlig Erklæring om at ville tilbagebetale Beløbet, naar
han dertil bliver i Stand.
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Professionelle Betlere og Løsgængere henvises til 15. Dec.
Politiet.

ad § 23. 1. Ved en Eskadres eller et enkelt Orlogs¬

skibs Ankomst til en Havn, hvor Konsul eller Vicekonsul er
ansat, ville den kommanderende Søofficer og den fungerende

Konsulatembedsmand aflægge hinanden Besøg efter følgende
Regler:

Generalkonsul gør først Bejøg til Flag= og Stander¬

nænd, men modtager først Besøg af Skibschefer.
Konsul gør først Besøg til Flag= og Standermænd og

il Skibschefer, for saa vidt disse ere Kommandører, men
nodtager først Besøg af Skibschefer af Kaptajnsgrad og
serunder.

Vicekonsul aflægger først Besøg til alle Skibschefer og
søjere kommanderende.

I alle Tilfælde kan det forventes, at der snarest muligt

fter Ankomsten vil blive sendt en Officer til vedkommende
konsularembedsmand med Underretning omt Ankomsten og
or, om fornødent, at stille et passende Fartøj, til vedkom¬

nendes Afbenyttelse for at kunne aflægge officielt Besøg om
Bord.

2. Dersom Konsularembedsmanden efter Skibschefens

Anmodning betjener ham som Kommissionær ved Indkøb
f Skibsprovisioner og andre Varer, er det ham tilladt

erfor at beregne sig Provision efter almindelig Brug paa
Sladsen.
********************************************

ad § 30. Ved Traktater med Siam, Kina og Japan
enholdsvis af 21. Maj 1858, 3. Reg., 13. Juli 1863,
lrtikel 36, og 12. Januar 1867, Reg. 1, er det paalagt

Skippere, som anløbe en siamesisk, kinesisk eller japanesisk
davn, personlig at melde sig for den derværende Konsular¬

mbedsmand og til ham at aflevere Skibs= og Ladnings¬
apirerne, som skulle forblive deponerede i Konsulatet, hvor

1893.
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Føreren atter inden sin Afrejse har personlig at afhente
dem. Da Anmeldelsen skal foregaa inden 24 Timer efter

Aukomsten, bør Skipperen, hvis han ved indtrufne Om¬
stændigheder, saasom Kvarantæne, Uvejr, Sygdom o. desl.,

er hindret fra inden denne Frists Udløb at give personligt

Møde, saa vidt muligt skriftlig meddele Konsulen Underret¬
ning derom og fremsende Dokumenterne. — Ogsaa uden

at saadant er traktatmæssig bestemt, kan det ved det paa¬

gældende Lands indre Lovgivning være fastsat, at Skibs¬
papirerne skulle deponeres i Konsulatet, hvilket f. Eks. er

Tilfældet i Argentina. I saa Fald vil Skipperen naturligvis
have derefter at rette sig.

Anmeldelsespligten paahviler Skipperen, ikke blot naar

han anløber Hovedhavnen, hvor Konsul eller Vicekonsul er
ansat, men ogsaa naar han losser eller lader i en Bihavn,

der hører ind under Hovedhavnens Tolddistrikt, saaledes
at fuldstændig Toldekspedition kun kan foregaa i Hoved¬
havnen.

Anløbes Havnen af anden Aarsag end for Losning
eller Ladning, saasom for Modvind, for at søge Ordre, for

at reparere, for at landsætte eller modtage Passagerer, ind¬

tage Kul eller Proviant og deslige, behøves ingen An¬
meldelse.

Paa Andragende, naar Omstændighederne tale derfor,

navnlig for Skibe, der gaa i regelmæssig Fart, kunne
Lettelser tilstaas med Hensyn til Anmeldelsespligten og med
Hensyn til Afgivelse af de forlangte Oplysninger.
ad § 31. De Papirer, med hvilke Skibet altid skal

være forsynet, ere foruden Nationalitetscertifikatet og Be¬

mandingslisten endvidere Udklareringsbevis og de fornødne

Ladningspapirer, og endelig skulle Skibe, der gaa i uden¬
landsk Fart Vest for Linien Teksel=Lindesnæs og for Øster¬
søens Vedkommende Nord for den 58. Breddegrad, være
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forsynede med Skibsdagbog, og Dampskibe tillige med en 15. Dec.
særlig Maskinbog.

Navnlig skal Konsulatembedsmanden gøre Skipperen
opmærksom paa, hvad han har at iagttage med Hensyn til

Varer, hvis Ind= eller Udførsel er forbudt, og i det hele

med Hensyn til Toldvæsenet, Rettigheder, som maatte til¬

komme ham efter Traktaterne, med Hensyn til Skibets Plads

i Havnen, Losning og Ladning, Afgifter og disses Bereg¬

ning efter de i Certifikatet angivne Skibsmaal osv.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ad

§

39.

Saadanne Overenskomster, som de i § 39, 2, omtalte,

ere hidtil indgaaede med Storbritannien, Deklaration af 25.
Juli 1883, med Sverrig=Norge af 10. August 1883, med

Tyskland af 31. Marts 1885 og med Italien af 21.
Maj 1885.

ad § 40. Stod Sømanden ved sin Død endnu i

Skibets Tjeneste, foregaar Begravelsen, paa Søen eller i

Land, for Rederiets Regning. Hyren beregnes til Døds¬
dagen, for saa vidt hans Ret til den ikke paa Grund af

Sygdom eller af anden Aarsag tidligere er ophørt (Sø¬
lovens § 93). Med Nederlandene er der truffet Overens¬

komst om gensidig Udlevering til Konsularembedsmanden af
Hyre og Efterladenskab af dansk eller hollandsk Sømand, død

paa hollandsk eller dansk Skib, og med England og Frankrig
er Forholdet ordnet ved Konventioner af 11. April 1877 og
af 1. April 1886.

ad § 41. Efter Sølovens § 40 skal Skipperen afgive
Søforklaring: (Sølovens § 40).
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Som det ses, omtaler Paragraffen ikke Søprotest, 9: et
Dokument, som Skipperen affatter, sædvanlig ved Hjælp af

en Mægler, og hvori han i Anledning af den passerede
Ulykke eller Begivenhed forbeholder sig sin Ret over for alle

*)*)
1——
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vedkommende, Ladningsejere, Assurandører osv., saafremt det
maatte befindes, at nogen Ulykke var sket. Denne Søprotest

var det tidligere Brug at indgive til Retten tillige med Be¬

gæringen om Søforklarings Optagelse og at lægge til
Grund for Forhandlingerne i Retten. Men en saadan Sø¬

protest er ikke foreskreven i Lovgivningen, den er absolut
unødvendig for at sikre Skipperens Ret, og den er skadelig,

for saa vidt den, foruden at medføre Omkostninger til
Mægler og Notarius, faktisk let kan komme til at øve en

uheldig Indflydelse paa Søforklaringens Fuldstændighed og
Paalidelighed. Konsularembedsmanden gør derfor vel i, saa
vidt det staar til ham, at afholde Skipperen fra at lade
Søprotest optage.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ad § 44. Attesten paa Varefortegnelsen skal lyde paa,
at denne nøjagtig angiver Ladningens Indhold, hvorom
Konsulen, forinden Attesten afgives, maa have forsikret sig.

Sundhedsbeviset skal indeholde Oplysning om, hvorvidt

Mæslinger, Kopper eller andre smitsomme Sygdømme ere
herskende paa det Sted, hvorfra Skibet afsejler, eller blandt
Mandskabet.

Besejlingen af Grønland er som Monopol forbeholdt

„den grønlandske Handel“, der drives af Staten.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ad § 50. Hvad der kan anses for passende Kontortid,
maa afhænge af lokale Forhold og af Forretningernes Om¬
fang, men ud over 6 Timer kan det ikke forlanges, at

Kontoret skal være aabent. Dog kan Konsularembedsmanden
ikke nægte ogsaa uden for den fastsatte Kontortid at yde sin

Bistand, naar den maatte være uundgaaelig nødvendig.
Men begæres hans embedsmæssige Hjælp udenfor saadanne
Nødstilfælde til anden Tid end den ordinære, er han be¬

rettiget til for denne Virksomhed at betinge sig passende
Vederlag. Dettes Størrelse lader sig ikke ved almindelig
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egel bestemme, men maa afhænge af Omstændighederne. 15. Dec.
kan
inder Rekvirenten det forlangte Vederlag overdrevent,

m forelægge Spørgsmaalet til Ministeriets Afgørelse.
ad §§ 54—56. For at vort Lands Interesser kunne
øste det størst mulige Udbytte af den Konsulerne ifølge

nstruktionens §§ 54 og 56 paahvilende Forpligtelse til at

idsende Beretninger om deres Konsulatdistrikters Handel,

ndnstri, Agerdyrkning m. m., men i samtidig Betragtning
at Aarsberetningernes Betydning i saa Henseende vil
ære meget forskellig efter de paagældende Steders Belig¬

enhed og Forhold til den danske Handel, fastsættes føl¬

inde Regler med Hensyn til Beretningernes Affattelse og
udsendelse:
a. De i Instruktionens § 562 og b omtalte Aars¬

rretninger bør, saa vidt muligt, omfatte:

1. Opgivelse af Antallet af ind= og udgaaede danske
skibe og disses Tonsantal, sammenstillet med Antallet i det
regaaende Aar.

2. Angivelse af Forholdet mellem Danmarks og de

vrige Nationers, navnlig de paa vedkommende Plads med
s konkurrerendes, Tonsantal af Ind= og Udgaaende.

3. En saa nøjagtig Opgivelse, som gørligt, af Ind¬
irselsmængderne af danske og fremmede Landes med dem

mkurrerende Varer. (Det kommer her ikke saa meget an
aa Tallenes Nøjagtighed, da disse dog senere kunne læres
kende ad anden Vej, som paa en hurtigt fremkommende

ngivelse af det omtrentlige Forhold til Bedømmelse af

rem= eller Tilbagegangen).
4. Angivelse af Aarets Priser paa de forskellige le¬

inde danske Eksport= og Importartikler og en kort Paa¬
isning af de Momenter, som paa vedkommende Plads maa
ntages at have paavirket dem.

5. En kort Redegørelse for de Begivenheder, der kunne

enkes at ville influere paa Danmarks Handel paa det paa¬
Fjortende Hæfte.
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gældende Sted, saasom Høsten, uventet Aabning af n

Handelsveje, nye Love vedrørende Handelsforhold osv.

6. Almindelige Bemærkninger om Stedets Handel o

Omsætning, om Forretningernes Gang, om Vare= og Peng¬
markedet og om de med Danmarks Eksport konkurrerend

Produktioner, endelig om Handelsforbindelsers Paalidelighei

Havneforholdenes Godhed m. m. Ogsaa herved skal d¬
bemærkes, at det mindre er om at gøre at faa meddelt e
——

Mængde Uddrag af vedkommende Lands officielle Handels

Statistik, end at faa et paalideligt Indtryk —selv om d¬
ikke altid kan gives talmæssigt — af vedkommende enkel¬

Pladses særlige Forhold, specielt vedrørende den danske A
sætning dersteds.

b. Aarsberetningerne ville, saa vidt muligt, være a
indsende saa betids, at de kunne være Udenrigsministeriet
Hænde inden 1. Februar selv om det for de fjerner
liggende Konsulaters Vedkommende til den Ende vil vær

nødvendigt at afslutte Beretningen inden Aarets Udløb.

c. De Pladser, for hvis Vedkommende Udenrigsmini
steriet særligt maa fastholde Konsulernes Forpligtelse til o
indsende Aarsberetninger, ere følgende: London, Hull (New

castle), Leith, Belfast (Cork), Liverpool, Hamborg, Lübed

Danzig, Kønigsberg, Stettin, Rostock, Memel, Stockholm¬
Gøteborg, Malmø, Christiania, Trondhjem, Bergen, Si

Petersborg, Abo, Riga, Libau, Amsterdam, Rotterdam, Ant
werpen, Bremen, Reval, Odessa, Batum, Bordeaux, Dun
kerqne, Havre, Marseille, Barcelona, Cadix, Malaga, Lissa

bon, Oporto, Genua, Messina, Triest, Shanghai, Canton

Bombay, Batavia, Calcutta, Melbourne, Sydney, San

Francisco, New=York, Boston, Havana, Rio de Janeiro
Rio Grande do Sul, Santos og Buenos Aires, men de

er en Selvfølge, at denne Liste vil kunne ændres og forøges

eftersom Forholdene maatte udkræve det.
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d. Hvad Konsulerne paa de ikke udtrykkeligt nævnte 15.
Pladser angaar, indskærpes det dem særligt uden Ophold at

indberette til Udenrigsministeriet enhver vigtig Begivenhed.
som direkte eller indirekte kan faa Indflydelse paa eller have

Interesse for Danmarks Handel, Søfart, Agerdyrkning eller
Industri, ligesom Konsulerne overhovedet ville have at ind
berette om Landbrugets Stilling og Produktionsvilkaar,

navnlig i de Lande, med hvilke Danmark konkurrerer paa

Verdensmarkedet, saa ofte, som dertil maatte findes særlig
Anledning.

ad § 57. Konsuler med Titel af Generalkonsul have
Rang i den danske Rangforordnings 4. Klasse Nr. 1, andre

Konsuler i 4. Klasse Nr. 4, Vicekonsuler i 5. Klasse Nr. 4.
Endvidere er der for dem anordnet Uniform (Bilag 19)*)
til Brug ved officielle Lejligheder, ved hvilke de optræde i
deres Egenskab som Danmarks kommercielle Repræsentanter.

Ligeledes gives der dem Salut af dansk Krigsskib, under

Forndsætning af, at de give Møde om Bord i Uniform.
Ved sit første officielle Besøg om Bord i Skibet saluteres
en Generalkonsul inden for sit Distrikts Grænser med 9

Kanonskud, en Konsul og en Vicekonsul i de Havne, hvor

de fungere, henholdsvis med 7 og med 5 Kanonskud. Naar
— — ———

*) 1. Konsuler. Trekantet Hat med Kokarde, Guld¬
krampe og Kordons. Mørkeblaa Kjole med karmoisinrødt
Underfoer; det reglementerede Guldbroderi og gule

Knapper; Krave, Rabatter og Opslag af sort Fløjl.
Generals Epauletter, dog uden Stjerne, Krone eller

Navnetræk i Feltet. Hvide Kachemirs Benklæder med

en Guldgalon af 4 Centimeters Bredde. Hvid
Kachemirs Vest med de reglementerede Knapper. Gul
Kaarde med port d’epée.

2. Vicekonsuler. Aldeles som for Konsuler,
dog uden Epauletter og port d’epée.

Dec.

1893.

1226 Kommentar til Konsulinstruktionen.

15. Dec. nogen af disse Konsularembedsmænd efter tjenstlig Rejse on
Bord i et af Flaadens Skibe forlader dette i anden under

hans Embedsomraade hørende Havn, salnteres atter vei

Bortgangen (Salut= og Ceremoniel=Reglement af 29. De
cember 1884). Strafbestemmelser for danske Undersaatter

der fornærme Konsularembedsmændene under eller i Anled

ning af disses Embedsgerning, indeholdes i Straffeloven a
10. Februar 1866 Kap. XII.

Udenfor de ikke=kristelige Lande, i hvilke Konsular
embedsmændene ifølge Traktaterne nyde Eksterritorialitet

have de ikke i Almindelighed Krav paa nogen Undtagelf

fra Landets almindelige Love og Jurisdiktion. Det e
imidlertid folkeretlig Sædvane at indrømme Konsuler a

Hensyn til deres officielle Kvalitet enkelte Forrettighede
fremfor andre fremmede. De af Danmark med andr

Stater afsluttede Traktater indskrænke sig til at tilsige dansk
Konsularembedsmænd de samme Privilegier, som tilstaas d¬
mest begunstigede Landes Konsuler (se saaledes Traktat med
de nordamerikanske Fristater af 26. April 1826 § 8, Mexic¬

19. Juli 1827 § 14, Brasilien 26. April 1828 § 7, Vene¬

zuela 26. Marts 1838 § 9, Frankrig 9. Februar 1842 (
5. Grækenland 28. December 1846 § 15, St. Dominge
26. Juli 1852 § 9. Nederlandene 6. Januar 1856 § 15

Liberia 21. Maj 1860 § 9, Belgien 17. August 1863 § 14
Italien 1. Maj 1864 § 11, Schweiz 10. Februar 18755
9, Østrig 14. Marts 1887 § 5). For saa vidt den dansk¬

Konsularembedsmand altsaa erfarer, at andre af hans Kol¬

leger af samme Rang som han nyde Privilegier, der ikk¬
tillige tilstaas ham, har han derom at indberette til Mini¬

steriet. Sædvanligvis følges den Regel, at naar en Kon¬
sularembedsmands Forhold er af den Beskaffenhed, at han

efter Landets Lovgivning maa belægges med civil eller

kriminel Arrest, skal hans Regering nopholdelig under¬
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rettes derom. Indsendte Konsularembedsmænd pleje at være 15. Dec.

fri for enhver personlig Byrde og ligeledes for personlige

Afgifter, medmindre de erhverve faste Ejendomme i Landet

eller drive borgerlig Næring, i hvilke Tilfælde de af disse
Ejendomme og deres Næring have at svare, hvad der svares
af andre Landets Undersaatter, under hvilke de i saa Hen¬

seende blive at indbefatte. Valgkonsuler derimod, som ere
Undersaatter i det Land, hvor de ere ansatte, nyde ingen

Fritagelse for personlige Ombud eller andre borgerlige
Byrder og lige saa lidt for Afgifter, hvad enten disse ere

personlige eller saadanne, der følge af deres borgerlige
Stilling med Hensyn til Ejendom, Næring eller Formue.

Disse Regler anvendes ogsaa her i Landet paa fremmede
Konsularembedsmænd (Plakat af 25. September 1834 §§
1 og 3).

Meddelelse ang. de gældende Regler om det 15. Dec.

danske Skibsmaals Anerkendelse i fremmede Havne*).
(Udenrigsministeriet.)
a. Med de nedenfor nævnte Søstater, hvis Skibs¬

maalingssystemer ere grundede paa de samme Principer
som det i Danmark gældende System (det saakaldte „moor¬
somske“), er der i Henhold til § 1, Punkt 2, af Skibs¬
maalingsloven af 13. Marts 1867 afsluttet Overens¬

komster om gensidig Anerkendelse af de respektive officielle
Skibsmaal.

*) Bilag 8 til Instruktionen for de danske Konsuler
Udlandet af s. D.
7Oe1:

52a
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—

15. Dec.

Datum og Aarstal
for det af General

Datum og Aarstal for den af

Dircktoratet for

Stat.

den fremmede Registrerings¬
Skattevæsenet ud¬

Autoritet udstedte Deklaration,
stedte Cirkulære
Cirkulære etc.

angaaende Over¬
enskomsten.

Argentinske
Republik*

Under

7. Jan. 1886.

Boletin mensual, 21. Decbr.
1885.

Belgien

2. Maj 1884.

Loi de Juin 20. 1883 et

Déclaration de April 21.
1884.

Frankrig.. 29. Okt. 1873.
Grækenland.

21. Jan. 1881.

„Döclaration“ Athen 28.
Novbr. 1880.

Italien 13. Sept. 1873 og
26. Marts 1885

Deklaration 1. Septbr. 1873
og 30. Marts 1885.

Japan

4. Marts 1892

Nederlandene

31. Aug. 1877 og

Bekendigørelse 12. Decbr.
1891.

31. Aug. 1882.

„Koninklijk besluitt 17.

Aug. 1877 og 21. Jan.
Forenede Sta¬

1879.

ter af Nord¬
amerika

28. Juni 1869 og
30. Marts 1886

„Treasury Department

Circular“, 12. Juni 1869
og 26. Febr. 1886.
Norge 23. Juni 1876 og

31. Aug. 1882.

„Finans= og Told=Departe¬
mentets Cirkulære“ dat.

Christiania 16. Juli 1880.
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15. Dec.

Datum og Aarstal
for det af General¬
Dircktoratet for

Stat.

Skattevæsenet ud¬

Datum og Aarstal for den af
den fremmede Registrerings¬
Autoritet udstedte Detlaration,

stedte Cirkulære
Cirkulære ctc.

angaaende Over¬
enskomster
—

susland=Fin¬
land

Under
26.Sept.

1883.

„Döclaration“ St. Peters¬

borg 1s4 Aug. 1883.
Spanien* * 5. Juli 1883 og
30. Marts1886.

„Ministerio de Marina Roal

Order“ 25. Maj 1883 og
15. Novbr. 1885.

Storbritannien

og Irland 14. Maj 1868 og
26. Maj 1883.

„Ordor in Council“, 12.
Febr. 1868 og 20. April
1883.

Sverrig16. April 1875 og

5. April 1882.

„Generaltullstyrelsens
Kunngörelser“, 5. Marts

1875 og 21. April 1882.

Tyske Rige 23. Dec. 1872 og
31. Aug. 1882.

„Reichskanzler= Amt Be¬
kanntm.“ 27. Maj 1873
og 18. Jan. 1879.

Østerrig=Un¬

garn .... 117. Juni 1872

„Gircular“, Triest 16. Maj
1872.

b. Ifølge disse Overenskomster ere Sejlskibe, førende

1893.
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15. Dec. det danske Flag, som befindes forsynede med Nationalitet

og Registrerings=Certifikater, fritagne for Maaling m. v.
de ovennævnte Staters Havne, idet den i saadanne Certif

kater anførte Register= eller Netto=Tonnage anerkendes
tages for gyldig i alle Tilfælde, paa samme Maade,
samme Udstrækning og for samme Øjemed, som de respekti

Staters officielle Skibsmaal gøres gældende i hine Stater
Havne.

Danske Dampskibe behandles paa lignende Maade, n¬
dog med følgende Modifikationer i de nedenfor nævn
Havne:

I. I engelske, finske, franske, italiensk
japanske og norske Havne anerkendes den i det i Cert

fikaterne optagne Maalebrev anførte Netto=Register=Tonna,
efter „British Rule“ som værende lig med engelske, finsk

franske, italienske, japanske og norske Dampskibes Netto=R
gister=Tonnage.

II. Ibelgiske, russiske, svenske og tyske Havr
anerkendes den i det i Certifikaterne optagne Maalebrev an
førte Netto=Register=Tonnage efter „German Rulc“ so
værende lig med belgiske, russiske, svenske og tyske Dam¬

skibes Netto=Register=Tonnage.

15. Dec.

Gebyrtakst for Embedshandlinger ved de dans

Konsulater og Vicekonsulater*). (Udenrigsmin
steriet.)
1. For Udførelsen af de nedenfor nævnte Embed
handlinger ved de danske Konsulater og Vi ekonsulater opp
bæres følgende Gebyr:

*) Bilag 18 til Instruktion for de danske Konsuler i A
landet af s. D.
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15. Dec.

Uden for

I Enropa.

Europa.
—

1. Udstedelse af Rejsepas

Sundhedspas, Attest eller
Certifikat

5 Kr.

7 Kr. 50 Ø.

Visering af Rejsepas,
Sundhedspas og andre

Dokumenter, som ikke ne¬

denfor særlig ere undtagne.

4 Kr.

6 Kr.

Dog:

a. for Attestation af Vare¬

fortegnelser og Sund¬
hedsbeviser, hvormed

Skibe, fremmede eller

danske, der besejle Is¬
land eller Færøerne,

skulle være forsynede

erlægges i Henhold til
Lovene af 15. April

1854 § 8 og 21. Marts

1855 §8 for hvert af
disse Dokumenter .

Øre pr. Ton

Som i

af Skibets Net¬

Enropa.

todrægtighed.

b. for Udfærdigelse eller
Paategning paa det i
Lov om Kvarantæne¬

væsenet af 2. Juli 1880
§ 33, 1. Stykke, om¬

handlede særlige Sund¬

hedspas erlægges ifølge

1893. 1232 Gebyrtatst for de danste Konsulater

15. Dec.

I Europa.

Uden for

Europa.
—

—

Lovens § 35 for hver
Person

1 Kr., dog ikke

Som i

over 30 Kr. for

Enropa.

hvert Skib.

og for det i samme
Lovs § 33, 2. Stykke,

omhandlede særlige
Sundhedspas for Ski¬
bet
C.

10 Kr.

do.

for Udfærdigelse af In¬
terims=Nationalitets¬

Certifikat for Skib ..

10 Kr.

15 Kr.

d. for Autorisation af ny

Skibsdagbog, for Atte¬
station paa Nationali¬
tets=Certifikatet, Skibs¬
bemandingslisten, Dag¬
bogen og andre Skibs¬
papirer, Sundhedspas

undtagne, saavel som

for al anden Attesta¬

tion og Legitimation,
der er nødvendig for

Skibets Ind= og Ud¬
klarering

Intet.

Som i

Enropa.
C.

for Udfærdigelse, Lega¬

lisation eller Visering
af Oprindelses=Certi¬

fikater for franske Va¬

Gebyrtakst for de danske Konsulater.
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—

I Enropa.

Uden for

Enropa.

rer bestemte til Ind¬

førsel i Danmark, er¬

lægges i Henhold til
Deklaration af 27. Ok¬
tober

1892.

Intet.

Som i

Enropa.
2.

Beskikkelse af ny Fører

for dansk Skib saavel som

Paamønstring og Af¬

mønstring af Søfolk.

Intet.

do.

10 Kr.

15 Kr.

10 Kr.

20 Kr.

4 Kr.

6 Kr.

3. Overværelse af Søfor¬

klaring (jfr. Sølovens §
40)
4.

Afgivelse af Erklæring an¬
gaaende Optagelse af Bod¬
merilaan (jfr. Sølovens
§

176).

5. Legalisation af en Øvrig¬
heds eller en Privatmands

Underskrift

6. Bekræftelse af Afskrift¬

for hver paabegyndt Side.

1 Kr.,

1 Kr. 50 Ø.,

dog i alt

dog i alt

ikke under

ikke under

2 Kr.

Afskrift ndført paa Kon¬
sulat eller Vicekonsulat

tillige med, Bekræftelse.
Saa og for Udskrift af

3 Kr.

1893.

15. Dec¬

1893.
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——

——

15. Dec.

I Europa.

Uden for
Enropa.
——

—

Konsulatsprotokol, for hver

paabegyndt Side

1 Kr. 25 Ø.

2 Kr.,

dog i alt ikke

dog i alt ikke

under

under

2 Kr. 50 Ø.

3 Kr. 50 Ø.

Dog for Udskrift i kri¬
minelle Sager og for Ud¬

skrift af Kendelser eller
Forlig i Tvistigheder mel¬

lem Skipper og Mandskab
betales
7. Oversættelser,

Intet.

der udføres

Som i

Enropa.

af Konsul eller Vicekon¬

sul, samt Bekræftelse af
anden Oversættelse af Do¬
kumenter, betales efter

Stedets Brug.

do.

8. Optagelse af mundtlige
Forklaringer i privates

Anliggender, Affattelse af

Kontrakter og andre Over¬
enskomster

10 Kr

15 Kr.

Dog for Affattelse af
Hyrekontrakter, for Under¬

søgelse, Forlig eller Ken¬
delse i Tvistigheder mellem
Skipper og Mandskab
ligesom ogsaa for Under¬

søgelse og Forhør i kri¬

minelle Sager, betales .

Intet.

Som 1

Enropa.
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15. Dec.

I Enropa.

Uden for

Enropa.

9 Bevaring, Inkassering,
Udbetaling og Fremsen¬

delse af Penge, Opbe¬

varing og Fremsendelse af
Værdisager: for Beløb
eller Værdi, der ikke over¬

stiger 1,000 Kr.

1 pCt.,

dog ikke under

Som i

Enropa.

2 Kr.

for overskydende Beløb
eller

10.

Værdi

( pCt.

do.

Efterladenskab, som skal
hjemsendes for her at

behandles efter Loven, for
Optagelse af Inventarium

1 pCt. af

do.

Værdien, dog
ikke under

5 Kr. og ikke
over 150 Kr.

Forsegling

4 Kr.

6 Kr.

Forsælgning. hvis den

foretages af Konsulen eller
Vicekonsulen selv

5 pCt af

Salgssummen
dog ikke under

5 Kr. og ikke
over 500 Kr.

hvis den foretages af Øv¬
righeden, men kontroleres

Som i

Enropa.
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15. Dec.

I Enropa.

Uden for

Enropa.

——

——

af Konsulen eller Vice¬
konsulen selv

21 pCt. af

Beholdningen,

Som i

Enropa.

dog ikke under
5 Kr. og ikke
over 500 Kr.

Dog betales for Op¬
tegnelse, Forsegling eller
Forsælgning af Efter¬

ladenskab efter Skibsfører
og Mandskab paa dansk
Skib

Intet.

do.

1 pCt. af

do.

11. Bjerget Gods:
for Optegnelse

Værdien,
dog ikke under
5 Kr. og ikke
over 150 Kr

for Forsælgning: hvis den

foretages af Konsul eller
Vicekonsul

5 pCt. af

SSalgssummen,

dog ikke under

5 Kr. og ikke
over 500 Kr.

hvis den foretages af
Øvrigheden paa Stedet

under Tilsyn eller Kon¬

do.
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15. Dec.

I Enropa.

Uden for

Enropa.

—

trol af Konsul eller Vice¬
konsnl

11 pCt. af

Som i

Salgssum¬

Europa.

men, dog ikk¬
under 5 Kr.

og ikke over
500 Kr.

12. Affattelse af Ansøgninger

eller andre Dokumenter,
som ikke i denne Takst

særskilt ere nævnte; hver

paabegyndt Side

2 Kr.,

3 Kr.,

dog ikke

dog ikke

under

under

3 Kr.

4 Kr. 50 Ø.

13. Embedsforretning, der paa
Forlangende udføres uden
for Embedslokalet: for¬
uden det i Taksten fast¬

satte Gebyr¬

for første Time

4 Kr.

6 Kr.

for hver følgende Time.

2 Kr.

3 Kr.

dog for hel Dag ikke
over

16 Kr.

24 Kr.

Naar Forretningen ud¬
føres for eller om Bord

i dansk Skib

Intet.

Som i

Enropa.
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15. Dec.

I Enropa.

Uden for
Enropa.
—

————

14. Embedsforretning, der paa
Forlangende udføres uden

for Stationen (9: uden
for den Havn, hvor Kon¬

sulatet eller Vicekonsulatet

befindes), fornden Erstat¬
ning for Rejseudgifter

desuden i særskilt Diæt¬
godtgørelse pr. Dag..

15 Kr.

25 Kr.

Naar Gebyret beregnes efter Antallet af beskrevne

Sider, skal hver Side i Gennemsnit indeholde mindst 28
Linier og hver Linie mindst 32 Bogstaver.
2. Gebyr bliver ikke at erlægge, naar den paagældende

Forretning er udført for det offentlige, ligesom ogsaa
Ekspeditioner til offentligt Brug, der begæres af Lokal¬

myndigheder eller af fremmed Gesandtskab eller Konsulat,
udfærdiges gratis.
Fritagne for at betale ovenstaaende Gebyrer ere end¬

videre danske Sømænd i udenrigsk Fart saavel som dansk

Undersaat, der paa antagelig Maade godtgør sin Ufor¬
mnenhed dertil.
3. Opfordres en Konsularembedsmand fra Udenrigs¬

ministeriet til at efterkomme en til det indgiven privat

Begæring om konsulær Bistand, og som Følge deraf fore¬

tager Embedshandlinger, for hvilke Gebyr er fastsat, saasom

Modtagelse af Penge, Legalisationer, Udfærdigelse af Attester
osv., er han berettiget til at føre Gebyrerne til Udgift for
Udenrigsministeriet i sin Mellemregning med dette, for saa
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vidt det ikke er ham bekendt, at den paagældende er nfor¬ 15. Dec.
muende, og paa det Vilkaar, at han straks underretter Mi¬

nisteriet om Debiteringen, for at dette i Tide kan indfordre
Beløbet hos vedkommende private

4. Naar Konsul eller Vicekonsul oppebærer Afgift for

ydet Embedsvirksomhed, skal han meddele vedkommende Kvit¬
tering for det erlagte Beløb eller antegne det paa den
Ekspedition, for hvilken Gebyret er erlagt. Paa Ekspedi¬

tionens Forside noteres „uden Gebyr“ i Tilfælde af, at Be¬
taling derfor ikke maa lages, og „gratis paa Grund af

Uformuenhed“ naar Fritagelsen for Gebyrbetaling finder
Sted af denne Grund.

5. Konsul eller Vicekonsul maa ikke for Embedsfor¬

retning, af hvad Beskaffenhed nævnes kan, fordre eller oppe¬
bære Afgift i andre Tilfælde, end naar Rettighed dertil er

ham udtrykkelig tilstaaet ved denne Gebyrtakst eller anden

behørig Forskrift (se saaledes Instruktion til Lov om Ægte¬
skabs Indgaaelse for danske Konsuler i Udlandet af 19. Fe¬

bruar 1892 SBilag 3))*). Bestemmelse om Retsgebyrer til
Konsuler i Lande, hvor danske Undersaatter have Eksterri¬

torialitetsret, vil senere blive given af Udenrigsministeriet.

*) Ifølge denne, paa Fransk affattede Instruktion, som
det i øvrigt ikke er anset for nødvendigt at medtage
her, oppebærer Konsulen: for Tillysningen 5 Kr.
for Vielsens Forrettelse 15 Kr., samt hvis Cere¬

monien foregaar udenfor Konsulatslokalerne: for den

første Time 5 Kr., for hver følgende Time 3 Kr.,
for 6 Timer og derover 25 Kr. Hvis Konsulen

ledsages af en Sekretær, oppebærer denne henholdsvis
2, 1 og 12 Kr. Disse Takster gælde ogsaa, hvis
Vielsen foretages ombord i et Skib. Desuden er

Konsulen berettiget til at fordre Dækning af Be¬
fordringsudgifter, Udgifter til Telegrammer, Porto
m. v.

1893.
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15. Dec.

6. Gebyrerne omsættes til fremmed Mønt efter føl¬
gende Kurser¬
a) 1 amerikansk Dollar 3 Kr. 75 Ø.

1 belgisk Frane, 1 finsk Mark, 1 fransk
Frane, 1 græsk Drakme, 1 italiensk

Lira, 1 spansk Peseta. — 72 —
1 engelsk Pund Sterling

18 — 16 —

1 hollandsk Gulden 1 — 50 —
1 portugisisk Millereis 4 — —
1 tysk Rigsmark

b)

— 89 —

I de Lande, hvor ingen af de ovennævnte Mønt¬

sorter er gældende, oppebæres Gebyret, efter at Om¬
sætning af Kronemønt efter ovennævnte Kurs til enten
Dollars, Franes, Pund Sterling eller Rigsmark har

fundet Sted, i Landets Mønt efter den senest noterede
Kurs for a vista Veksler paa New York, Paris

London eller Hamborg.

7. Denne Gebyrtakst, hvoraf et Eksemplar paa dansk

og paa fransk eller engelsk skal være ophængt i hvert Kon¬
sulats eller Vicekonsulats Kontor, træder i Kraft den 1. Ja¬
nuar 1894.

Fra samme Tidspunkt ophæves Gebyrtaksten af 2.

Maj 1888*

15. Dec.

Raadstueplakat ang. Frihavnskvarteret. (Kjø¬
havns Magistrat.)
Indm. Saml. pag. 687.

*) Se Bekendtgørelse 27. Juli 1888. Indm Saml.
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Kundgørelse til Islænderne ang. en fra Altinges 15. Dec.

ederste Afdeling indgiven Adresse m. m. (Ministeriet
I
or Island.

Vi Christian den Niende, o. s. v. G. v. Af

Jor Minister for Island er blevet Os forelagt en af Al¬

ingets nederste Afdeling i Tingets i afvigte Sommer af¬

oldte Samling vedtagen allerunderdanigst Adresse, der gaar
d paa til Vor særlige Omsorg at anbefale forskellige af

Ultinget i dets nævnte Samling vedtagne Lovforslag, der¬

blandt først og fremmest det Forslag til Forfatningslov for
Fslands særlige Anliggender, hvis Vedtagelse har medført
Lødvendigheden af overensstemmende med Forfatningslovens

5 61 ved Vore tvende aabne Breve af 29. September d. A.

it opløse Altinget og udskrive nye Valg til samme.

Vi paaskønne i høj Grad den Hengivenhed for Os, der

aa varmt har givet sig Udtryk i denne Adresse, og ogsaa
Si se med Tilfredshed tilbage paa Frugterne af de forløbne
lars Samarbejde mellem Altinget og Vor Regering. Men

wer for et Forfatningslovforslag som det nu vedtagne se
Vi Os ikke i Stand til at forandre den Stilling, Vi i denne

Sag stedse have indtaget, og for hvilken Vi senest med Hensyn

il et Lovforslag, som i Retning af en Udskillelse af Island

ra Vort øvrige Rige var mindre vidtgaaende end det nu

oreliggende, have gjort Rede i Vor allerhøjeste Kundgørelse til
Islænderne af 2. November 1885*). Af de samme Grunde, som

*) I allerh. Kundgørelse af 2. Nov. 1885 hedder det

bl. a. om det af Altinget da vedtagne Forfatnings¬
lovforslag: Saafremt Islands øverste Styrelse, saa¬

ledes som i det vedtagne Forslag er bestemt, over¬

drages til en af Os udnævnt, i Island bosat,
uansvarlig Landsstyrer, der paa Vore Vegne skulde

kunne afgøre de Sager, hvortil der udfordres kongeligt
Samtykke — Stadfæstelse af Forandringer i Forfat¬

1893.

1242

Kundgørelse til Islænderuc.

15. Dec, der ere gjorte gældende, vil heller ikke det nuværende Forsla
kunne forvente Vor allerhøjeste Stadfæstelse, selv om de

maatte blive vedtaget ogsaa af det nyvalgte Alting, som V

ningsloven og Meddelelsen af Benaadninger
Amnesti alene undtagne— og som skulde udøve si
Myndighed gennem af ham valgte Ministre,

de

overfor Altinget ere ansvarlige for Regeringens Fø

relse, vilde Island i Virkeligheden, saaledes som V

alt tidligere ved Vor Bekendtgørelse til Altingeta
jet¬
23. Maj 1873 i Anledning af et da fra Alting

Side foreliggende lignende Forslag have udtalt, bliv
helt udsondret af Statsforbindelsen, idet dets øverst

Styrelse blev henlagt til en stedlig Regeringsmyndig

hed, uafhængig af Vor øvrige Regering, saa vel son
af Vort Statsraad. En saadan Ordning vilde imid
lertid være stridende mod den gældende Statsforfat

ning og uforenelig med Islands retlige Stilling son
en uadskillelig Del af den danske Stat, der gør de

nødvendigt, at den øverste Ledelse af de islandsk¬

Anliggender, ligesom af samtlige Rigets Anliggender
maa have sit Sæde i Vor Hovedstad, saaledes son

ogsaa er forndsat i Loven af 2. Januar 1871 § 6.

Det har endvidere ikke kunnet undgaa Vor Opmærk
somhed, at det af Altinget vedtagne Forslag i sin¬
første Paragraffer har optaget Bestemmelser om Ud¬
strækningen af Islands særlige Anliggender og om

Islands Stilling til Rigets almindelige Anliggender.
uden dog, saaledes som Forfatningsloven af 5 Januar

1874, at indeholde den fornødne Henvisning til Lor

af 2. Januar 1871 om Islands forfatningsmæssige

Stilling i Riget, ligesom ogsaa Forslaget i sammes
§ 34 har undladt at nævne denne Lov som Hjemmel

for det Tilskud, der af Statskassen udredes til Islands

særlige Finanser. Vi maa befrygte, at Lovforslagets
Stadfæstelse i den saaledes lydende Form vilde bidrage

til at bestyrke den af det raadgivende Alting i 1871

fremsatte urigtige Paastand, at Loven af 2. Januar
1871 ikke er forbindende for Island; men til at

nære og styrke en saadan Opfattelse, der er i ligefrem

Strid med den grundlovsmæssige Statsorden, kunne

vi ikke yde vor Medvirkning.

jed Vort aabne Brev af Dags Dato have indkaldt til Møde 15. Dec.
den kommende Sommer.

Dette have Vi allerede nu villet tilkendegive Vore kære

og tro Undersaatter paa Island, for at ikke nogen i denne
Sag skal lade sig lede af Forhaabninger, som ikke ville kunne

opfyldes, og for saaledes at gøre Vort til, at der af de fore¬
staaende Valg maa fremgaa et Alting, som fremfor med

unyttigt Spild af Landets Kræfter at tilstræbe en med Rigets
Enhed uforenelig Forfatningsforandring, vil rette sine Bestræ¬
belser paa et saadant fortsat Arbejde for Islands Vel og

Opkomst paa den bestaaende Forfatnings Grund, som denne
har vist sig fuldtud i Stand til at bære, og hvortil Vi frem¬
deles tilsige Vor varmeste Bistand.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. (til Bestyrelsen15.
for Kjøbenhavns Begravelsesvæsen) ang. en For¬

andring i de den 24. Marts 1886 approberede

Bestemmelser vedrørende Kjøbenhavns Begravelses¬
væsen“
I behagelig Skrivelse af 20. f. M. har Bestyrelsen
indstillet, at den i de af Ministeriet under 24. Marts 1886

*)Da disse Bestemmelser ikke findes optagne i nærværende

Samling, gengives de her:
Forskellige Bestemmelser vedrørende Be¬

gravelsesvæsenet i Kjøbenhavn, stadfæstede

af Ministeriet for Kirke= og Undervisnings¬
væsenet den 24. Marts 1886.

§ 1. Anmeldelse om Dødsfaldet skal ske paa Be¬

gravelseskontoret senest den tredie Dag efter Døden,

og derved medbringes Dødsattest fra Lægen samt
Attest fra Skifteretten. Begravelseskontoret besørger
derefter fornøden Underretning til vedkommende Kirke¬
betjent eller Betjent ved Kapellet, for at denne kan

være til Stede paa den Tid, som bestemmes for

Doc.
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stadfæstede „Forskellige Bestemmelser vedrørende Begravelses

væsenet i Kjøbenhavn“, sammes § 3, indeholdte Bestemmelse
at Ligkisters Højde ikke maa overstige 1 Alen 3 Tomme

Ligets Modtagelse. Det er den paagældende Betjent¬

Pligt i de paafølgende Dage til den Tid, som med
ham aftales, at være tilstede, for at de efterladt
kunne tilse Liget. § 2. For saa vidt Familien ikk

ønsker selv at besørge Kistens Anstaffelse og Liget¬
Henbringen fra Hjemmet til Kirken eller Kapellet
paatager Begravelseskontoret sig Bejørgelsen heraf
Til at føre Liget fra Hjemmet til Kirke eller Kape

kan der til den i § 6 fastsatte Takst paa Begravelses¬
kontoret bestilles en Rustvogn med 1 Hest, med hvilker

Vogn følger 1 Mand fornden Kusken; begge disse er¬

pligtige til at hjælpe med at bære Kisten til og fi¬
Vognen. § 3. Kistens Højde maa ikke overstige 1

Alen 3 Tommer, hvorved dog kun forstaas den Del
af samme, der sænkes i Jorden. For hver Tomme

som dette Maal overstiges, betales 1 Kr. Det anses

for ønskeligt, at Liget, naar det anbringes i Kisten,
henlægges paa knuste Trækul. For at fremme dette

skal Begravelseskontoret sørge for, at tjenligt Trækul

kan erholdes til Købs paa forskellige Steder i Byen.

§ 4. Intet Lig maa uden særlig Tilladelse henstaa
i nogen Kirke eller noget Kapel ud over 7 Dage fra
Dødsdagen, denne medregnet. § 5. Til at føre

Liget fra Kirke eller Kapel eller fra Hjemmet haves

3 Klasser af Ligvogne. Ønskes til den her omhandlede
Kørsel benyttet Rustvogn med 1 Hest, kan denne

bestilles efter samme Regel som ovenfor i § 2. § 6.

Fra Begravelseskontoret besørges efter vedkommendes

Ønske Bestilling om Benyttelse af Kirke, af Kapel ved

Kirke, af Orgelspil, Sang, Belysning i Kirken, Klokke¬
ringning — alt efter Kirkens Takster, der haves paa
Kontoret. Paa Begravelseskontoret bestilles endvidere
efter følgende Takster:

Det store Kapel paa Assistents Kirkegaard 12 Kr.
Det lille Kapel paa Assistents Kirkegaard 4 Kr.

Kapellet paa Vestre Kirkegaard 3 Kr.
Ligbærere ved Kirke og Kapel inde i Byen 8 Kr.

Ligbærere til at bære Liget fra Ligvogn eller Kirke¬
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forandres saaledes, at Normalhøjden af Ligkister fremtidig 15. Dec.
fastsættes til 1 Alen 6 Tommer, medens den i samme

Paragraf fastsatte Kendelse af 1 Kr. for hver Tomme, Lig¬

gaardskapel paa Assistens Kirkegaard 10 Kr., paa

Vestre Kirkegaard 4 Kr.

For Lig af Børn under 12 Aar betales for Kapel

paa Assistens Kirkegaard og Ligbærere det halve, for
Kapel paa Vestre Kirkegaard 2 Kr.

Ligvogn Nr. 1 betales med 30 Kr.; Nr. 2 med
12 Kr.; Nr. 3 med 8 Kr. For Rustvogn med 1 Hest
betales 5 Kr.

Ønskes Præstens Tilstedeværelse paa Kirkegaarden,
betales paa Begravelseskontoret særligt for Vognen.
Ved hver Begravelse erlægges ifølge Reglement 18.

December 1860 stedse særligt 50 Øre, som tilfalde

Klokkeren for at indføre Dødsfaldet i Kirkebogen.

§ 7. De, der igennem Distriktsforstanderne oplyse,
at de ere ubemidlede og ude af Stand til at betale

for et Gravsted, kunne erholde Jorden uden Betaling

(jfr. § 11) og erlægge i saa Fald kun det halve af

de i § 6 for Kirkegaardskapel og Ligbæring paa
Kirkegaarden fastsatte Takster. § 8. Familiebe¬
gravelser paa Assistentskikegaard.For et

Gravsted betales 8 Kr. for □ Alen paa de almindelige

Stykker. For Gravsted beliggende ved Mur eller Ind¬
hegning eller paa de Dele af Kirkegaarden, der ere
udlagte til saadan højere Betaling, betales 12 Kr.

for hver □ Alen. I den saaledes fastsatte Pris er
indbefattet Betaling for Jorden, Gravens Gravning
og Tilkastning, Skødepenge, Afgift til Begravelses¬
kontoret, Rettighed til at anbringe Monument, Ligsten,

Indhegning af Hække, Træ= eller Jerngitter. Brugen
af Gravstedet erhverves herved for 20 Aar, der altid

regnes fra den 1. Januar, efter at Købet er sket.
Hvis dertil er Plads og der senere nedsættes Lig i
Gravstedet, skal der erhverves 20 Aars Brugsret, at

regne fra sidste Begravelse. Sker der en Begravelse
i et Gravsted, der alt tidligere er erhvervet, betales

der, naar der ikke samtidig sker en Fornyelse i det
mindste paa 10 Aar videre frem i Tiden, en Kendelse
af 10 Kr. for Gravens Gravning og Skødepaategning
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15. Dec. kisten overskrider den fastsatte Normalhøjde, nforandre
bibeholdes.

I Anledning heraf skulde Ministeriet tjenstlig melde ti

for en voksen, 5 Kr. for et Barn. Gravstedet kan,

for saa vidt Forholdene tillade det, straks eller senere
købes paa et hvilket som helst længere Aaremaal, dog

ikke ud over Aar 1980. Betalingen beregnes i alle

disse Tilfælde i Forhold til de ovenanførte Takster;
og navnlig ogsaa, hvor Betalingen erlægges for en
Del af 20 Aar, med 19 af den foran fastsatte Be¬

taling for hvert Aar, som der skal betales for. Om

murede Begravelser over eller under Jorden maa

indtil videre stedse træffes særlig Aftale med Kirke¬
gaardsbestyrelsen saavel angaaende Indretningen som

Betalingen. Foranstaaende Bestemmelser komme til
Anvendelse saavel ved Køb af nyt Gravsted som ved

Fornyelse af tidligere købte Gravsteder, dog at der
ved Fornyelse af Gravsteder ved Mur intil 1. Januar

1900 kun erlægges et Tillæg af ⅓ af Taksten for
andre Gravsteder. For Erhvervelsen af Monnument¬

eller Indhegningsret betales paa tidligere erhvervede

Gravsteder efter de hidtil gældende Regler. § 9.
Familiebegravelser paa Vestre Kirkegaard.
For saadanne betales efter to Takster, bestemte efter

den Plads paa Kirkegaarden, hvor Gravstedet anvises.
Efter den ene Takst betales 20 Kr. for 8 □ Alen:

40 Kr. for 16 □ Alen. Efter den anden Takst
betales for et Gravsted af tilsvarende Størrelse hen¬
holdsvis 50 og 100 Kr. Derved erhverves Ret til
Gravsted paa 20 Aar, regnet fra den 1. Januar,

efter at Købet er sket. Nedsættes der senere Lig i

Gravstedet, skal Gravstedets Erhvervelse forlænges til
at gælde 20 Aar fra den Tid, da det sidste Lig ned¬

sættes; for hvert saadant yderligere Aar betales 1 af
de ovenanførte Takster. Sker Fornyelsen ikke mindst

paa 10 Aar, betales desuden en Kendelse af 5 Kr.

for en voksen ved de billigere, 10 Kr. ved de dyrere
Begravelser, 3 Kr. for et Barn. Gravsted kan købes

paa længere Tid, dog ikke ud over 100 Aar; Be¬
talingen sker da efter samme Takst. Om murede

Familiebegravelser træffes særlig Aftale med Bestyrelsen.

Cirt. om Konsulatafgift.
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jehagelig Efterretning, at Bestyrelsens ovennævnte Forslag 15. Dec.
jerved approberes.

Bestemmelser ang. værnepligtigt Jerubane= og 18. Doc.

Telegrafpersonales Fritagelse for Møde ved Krigs¬

magten i Mobiliseringstilfælde. (Krigs=, Marine¬
og Indenrigsministerierne.)
Indm. Saml. pag. 687.

Generaldirektor. for Skattev. Cirk. (til Told¬ 18. Dec.

stederne udenfor Kjøbenhavn) ang. Konsulatafgift
af danske Handelsskibe.
Ved § 2 i Lov om Konsulatvæsenet af 14. April d. A.

er det bestemt, at danske Handelsskibe, hvis Drægtighed er
50 Registertons Netto eller derover, og som gaar i udenrigsk
Fart, betale fra den 1. Januar 1894 til Statskassen en

§ 10. Liniebegravelser. Fra 1. Maj 1880

foregaa alle Liniebegravelser paa Kjøbenhavns Vestre

Kirkegaard; dog kunne de indtil videre ogsaa finde

Sted paa Vor Frelsers Amager Kirkegaard og de
militære Kirkegaarde efter de hidtil gældende Regler.
For Jord til et Liniegravsted til en voksen betales

paa Vestre Kirkegaard 14 Kr. Gravstedet har en Ud¬

strækning af omtrent 8 □ Alen. For et Liniegravsted
til et Barn under 12 Aar betales 8 Kr. For denne
Betaling henligger Gravstedet urørt i 20 Aar. Ønskes

det fornyet ud over den Tid, og Forholdene paa

Kirkegaarden tillade saadant, betales som for Familie¬

gravsted efter den laveste Takst. § 11. Frijords¬
begravelser. For en saadans Gravs Gravning og

Tilkastning betales 2 Kr. for en voksen, 1 Kr. for

et Barn under 12 Aar. Liget henligger urørt i
20 Aar.

Fjortende Hæfte
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fast halvaarlig Konsulatafgift af 50 Øre pr. Registertor

Netto for Dampskibe og 17 Øre pr. Registerton for Sejl¬

skibe. Afgiften forfalder til Betaling henholdsvis den 30

Juni og 31. December; den opkræves af Toldvæsenet og
paahviler Skibet, saafremt det ved Halvaarets Begyndelse
befinder sig i udenrigsk Fart eller i Halvaarets Løb udklareres
fra dansk Havn til udenrigsk Sted. Overtoldbestyrelsen

fastsætter de nærmere Regler for Afgiftens Opkrævning.
I den Anledning foreskrives herved følgende:

A. Med Hensyn til Forstaaelsen af Begrebet „uden¬

rigsk Fart¬
1) Skibe i Farten paa Færøerne, Island,

Grønland

eller de dansk=vestindiske Besiddelser samt til og fra Fiskeri i
aaben Sø, saafremt de ikke paa Vejen dertil eller derfra

anløbe fremmed Havn for Losning eller Ladning, ere fritagne
for at svare Konsulatafgift, hvorimod Handelsskibe af den
ovennævnte Netto=Tonnage i Farten mellem Kjøbenhavn,

Helsingør og Kjøge samt disses Tolddistrikter paa den ene
Side og Steder i Sverig, beliggende mellem Kullen og
Falsterbo paa den anden Side, med Hensyn til bemeldte
Afgift behandles som gaaende i udenrigsk Fart.
2) Af et Skib, der i Løbet af et Halvaar erhverves fra

Udlandet og ikke i dette Halvaars Løb udklareres fra en

dansk Havn til udenrigsk Sted, skal Afgift erlægges, saafremt
Skibets første Reise efter Erhvervelsen ikke er gaaet direkte

og i Ballast til indenrigsk Sted.
3) Afgiften vil være at erlægge for et Skib, der ved
Halvaarets Begyndelse befinder sig i udenrigsk Fart og
derefter overgaar til fremmed Ejendom, eller som i Halv¬
aarets Løb er udklareret fra dansk Havn til udenrigsk Sted,

førend det sælges. Er derimod et Skib, som ikke efter det

foregaaende er afgiftspligtigt, i Halvaarets Løb blevet ud¬
slettet af Skibsregistret paa Grund af forandrede Ejendoms¬

Cirk. om Konsulatafgift.
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orhald, og derefter udklareres fra dansk Havn til udenrigsk 18. Dec.
Sted, vil ingen Afgift være at erlægge.

B. Med Hensyn til Afgiftens Opkrævning.

1) Konsulatafgiften opkræves hos Skibets Reder (hvis
et Skib ejes af Partredere, da hos den bestyrende Reder)

og indbetales til det Toldsted i Kjøbenhavn til Toldbodens
Havneopvebørselskontor), i hvis Distrikt Skibet er hjemme¬
hørende.Er Skibets Fører Encejer, eller bor Ejeren

uden for Riget, skal han for Toldkamret opgive en af ham

paa Skibets Hjemsted bosiddende befuldmægtiget, der under

hans Fraværelse paatager sig at indbetale den pligtige
Afgift.

Overgaar et Skib i Løbet af et Halvaar i en ny dansk
Ejers Besiddelse, opkræves Afgiften hos den, der paa dens

Forfaldstid er Ejer, selv om Skibet kun har været i udenrigsk
Fart under den forrige Ejer.

2) Det paalægges Distrikts=Registreringskontorerne ved

Udgangen af Juni Maaned 1894 at afgive til hvert Toldsted
i Registreringsdistriktet en fuldstændig og nøjagtig Fortegnelse
over de ved det paagældende Toldsted hjemmehørende Skibe

af og over 50 Registertons Netto, hvilken Fortegnelse affattes
i skematisk Form med Rubrik for Skibets Art (Damp= eller

Sejlskib), dets Navn, dets Netto=Tonnage samt Rederens
(den bestyrende Reders) Navn og Adresse. Endvidere afgives

ved Udgangen af hvert Aars December og Juni Maaned
senest inden 3. Januar og 3. Juli til de paagældende

Toldsteder en Meddelelse om, hvilke Forandringer der i
Halvaarets Løb maatte være indtraadte med Hensyn til

Afgang og Tilgang, Skibenes Netto=Tonnage, Ejendoms¬
forhold m. v.

3) Paa Grundlag af fornævnte Fortegnelse beregner

Toldkamret Afgiften og tilstiller senest inden hvert Aars 15.

Juli og 15. Januar enhver Reder specificeret Regning over
53
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Afgiftsbeløbene, der med dateret skriftlig Anmeldelse fra

Rederen eller hans befuldmægtigede ville være at indbetale
senest inden Juli og Januar Maaneders Udløb.
Er Afgiften ikke betalt inden Udløbet af Juli og Januar

Maaneder, har Toldkamret til vedkommende Retsbetjent at

indgive Begæring om de resterende Beløbs Inddrivelse ved

Udpantning. Begæringen maa indeholde enhver enkelt Restants
Navn, Bopæl og det resterende Beløbs Størrelse.

Begæringen skal være indgivet til Retsbetjenten senest
den 8. August og 8. Februar.

4) Har et Skib i et Halvaar ikke været i udenrigsk Fart,
afgiver Rederen herom skriftlig Anmeldelse inden Udgangen
af henholdsvis Juli eller Januar Maaned. Er saadan An¬

meldelse ikke modtaget inden Udløbet af nævnte Tidsfrist,
.*

betragtes Stibet som værende i udenrigsk Fart.
5) Er Rederen (den bestyrende Reder) bosiddende i et

andet Tolddistrikt end Skibets Hjemsted, tilstilles Regningen
førstnævnte Toldsted med Underretning om hans Bopæl.

Det Toldsted, i hvis Distrikt han bor, varetager da det for¬
nødne og meddeler Skibets Hjemsteds Toldsted en Attest om

Afgiftens Størrelse med Oplysning om Datoen for dennes

Erlæggelse samt Skibets Navn, eventuelt den fra Rederen
modtagne Anmeldelse om, at Skibet i det forløbne Halvaar
ikke har været i udenrigsk Fart.
6) Naar et Skib af eller over 50 Registertons Netto,

der ikke gaar i regelmæssig Fart paa Udlandet, første Gang
i et Halvaar indklarerer fra eller udklarerer til Udlandet ved

et andet Toldsted end det, hvor Skibet er hjemmehørende,
meddeler det paagældende Toldsted uopholdeligt Skibets

Hjemsteds Toldsted Underretning herom, hvorhos der i

Forevisningspaategningen paa Skibsbemandingslisten gøres
tydelig Anførsel om, at Attest i saa Henseende er afgivet.

B. om Tidens Bestemmelse.
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21. Dec.
Det paahviler Toldstederne, dels ved disse Attester, der

ville være at vedhæfte den til sin Tid af Rederen afgivne
Anmeldelse, dels ved de Midler, der for øvrigt maatte staa
til deres Raadighed, saasom ved Gennemsyn af Skibenes

Logbøger og Skibsbemandingslister, at kontrolere Rigtigheden
af de Anmeldelser, der afgives om, at Skibe ikke have været

i udenrigsk Fart.
Blanketter til de i Punkt 3 og 4 omhandlede Regninger

og Anmeldelser ville blive tilstillede Toldstederne gennem
Overtoldinspektoraterne.

Bekendtgørelse ang. Forbud mod Indførsel af 20. Dec.
Klid i brugte Sække. (Indenrigsministeriet.)

Nr. 277.

Indm. Saml. pag. 690.

Bekendtgørelse ang. den nye Bestemmelse af 20. Dec¬

Tiden. (Ministeriet for Kirke= og Undervisnings= Nr. 278.
væsenet.)
Indm. Saml. pag. 691.

Kundgørelse aug. Stadfæstelse paa et Tillæg til 21. Dec.

Statutterne for Kreditforeningen af Ejere af mindre Nr. 279.
Ejendomme paa Landet i Jylland. (Indenrigs¬
ministeriet.)
Tillæg

til de under 13. Februar 1891, 14. Oktober s. A. og

22. Marts 1893 stadfæstede Statutter for Kreditforeningen

af Ejere af mindre Ejendomme paa Landet i Jylland.

1. Valgmøder om Indstilling af Kommunevurderings¬
mænd i Henhold til Statutternes § 7 afholdes kun, naar

1893.
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21. Dec. Repræsentanten ved den Zeaarige Valgperiodes Udløb ikke
kan eller vil indstille den tidligere valgte, eller naar over en
Trediedel af Interessenterne i en Kommune inden to
Maaneder før Valgperiodens Udløb forlanger Valg afholdt.
I § 8 af Statutterne udgaa Ordene fra „og efter at have

indhentet Repræsentantens Erklæring“ indtil Paragraffens
Slutning.

2. I Statutternes § 27 udgaa Ordene „1. August

eller 1. Februar“ og indsættes i Stedet for „11. Juli og
11. Januar.“ Ordet „1 pCt.“ forandres til „U pCt.“

Endvidere udgaa Ordene „naar Eftersyn i Henhold til
Statutterne er foretaget enten af Repræsentanten eller

Kommunevurderinsmanden“ og indsættes følgende: „hvilken
Bøde kan eftergives af Bestyrelsen, naar særlige Grunde
foreligge“

„Er Ydelsen ikke betalt inden henholdsvis den 1. August
eller 1. Februar, skal erlægges i det hele en Bøde af 1 pCt.

af Hovedstolens Beløb, naar Eftersyn i Henhold til Statutterne
er foretaget enten af Repræsentanten eller Kommunevurderings¬
manden.“

Foranstaaende Tillæg stadfæstes herved i Henhold til
Lovene af 28. Maj 1880 og 12 Maj 1882.

Hvilket i Overensstemmelse med førstnævnte Lovs § 6

herved bringes til offentlig Kundskab.

23. Dec.

Finantsmin. Cirk. (til Overførsterinspektionerne

ang. Indsendelse til Nationalmuseet af jordfundne
Sager, der af Finderen afgives til Forstetatens
Embedsmænd.

Paa dertil given Foranledning af Ministeriet for Kirke¬
og Undervisningsvæsenet, hvis Opmærksomhed af Direktørerne

sor Nationalmuseet er bleven henledet paa det ønskelige i,

Cirt. om Indsendelse af jordfundne Sager. 1253
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at der til de arkæologiske Interessers Fremme søges tilvejebragt 23. Doc.
en mere almindelig og officiel Forbindelse mellem Museet og

de Embedsmænd omkring i Landet, som staa i nærmere
Forhold til Befolkningen, skal man herved tjenstlig anmode
Overførsterinspektionen om behageligen at tilkendegive de
under samme sorterende Distriktsbestyrere, at Ministeriet

forventer, at disse ville

1) modtage og derefter indsende til „Nationalmuseet“

og ikke til andre enten offentlige eller private Samlinger,
ikke blot Danefæ, men alle saadanne jordfundne Sager fra

ieldre Tider, som afgives af Finderne til Embedsmændene,

for at de skulle blive bevarede paa rette Sted,
2) baade underrette Nationalmuseet om, hvad de lejlig¬
hedsvis maatte erfare om nye arkæologiske Fund og Jagt¬

tagelser, og navnlig tilstille det hurtigst mulig Meddelelse,
saafremt det skulde erfares, at de under Museet ved særlige

Deklarationer fredlyste Mindesmærker fra Fortiden saavel

som ogsaa de i Almindelighed fredede Mindesmærker i Stats¬
skovene blive truede med Beskadigelse eller have lidt ilde
Medfart, hvorved bemærkes, at de fredede Mindesmærker

dels ere, dels efterhaanden ville blive (ved Nationalmuseets

Foranstaltning) kendelig betegnede ved en Sten eller en Pæl
mærket med et kronet F. M. (Fredet Mindesmærke

3) efter Evne og Lejlighed virke for Bevaringen og

Indsamlingen for Museet af jordfundne Sager, og i det

hele bistaa Nationalmuseet i dets Virksomhed for Under¬

søgelser, Fredninger og Efterforskninger af forskellig Art, og
saa vidt muligt besvare Forespørgsler, som af Museet maatte

rettes til dem om arkæologiste Forhold indenfor deres Kreds
drage Omsorg for, at alle Oldsager og ældre Sager, som

fremkomme ved Arbejder i Jord eller Mose i Statsskovene,
blive indsendte til Nationalmuseet, og saavel særligt i denne

Henseende som i det hele med Hensyn til Bistand i Henseende

til foranstaaende at instruere de dem underlagte Betjente
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Ved i Forbindelse med foranstaaende at meddele, at
Nationalmuseet efter derom af Ministeriet for Kirke= og

Undervisningsvæsenet fremsat Ønske er bemyndiget til i

arkæologiske Anliggender at kunne henvende sig direkte til
Statsskovvæsenets Embedsmænd, skal man tilføje, at Museet,
saafremt de indsendte Sager beholdes, vil ad samme Vej,

ad hvilken de ere modtagne, tilstille Finderen en passende

Godtgørelse, medens Danefæ fremdeles vil blive godtgjort
efter Lovens Bydende.

23. Doc.

Indenrigsmin. Skr. (til Amtmanden over Sorø

Amt) ang., at Besvarelserne af Revisorernes Ud¬
sættelser til en Købstadkommunes Regnskaber maa
underskrives eller attesteres af Kasse= og Regnskabs¬
udvalget.
Efter stedfunden Gennemsyn skulde man herved tjenstligst

tilbagesende det med Amtets Skrivelse af 26. September
d. A. hertil indsendte Regnskab over N. N. Købstadkommunes

Indtægter og Udgifter i Aaret 1892 med tilhørende Bilag.
Da Regnskabets Aflæggelse efter de gældende Bestemmelser

paahviler Borgmesteren eller — da der ved Købjtadens
Vedtægt er anordnet et Udvalg for Købstadens Kasse= og
Regnskabsvæsen — Borgmesteren i Forening med dette

Udvalgs øvrige Medlemmer, og da efter § 33 i Købstad¬

kommunalloven af 26. Maj 1868 Revisorernes Bemærkninger
ved Regnskabet skulle meddeles „Regnskabsføreren“ til Be¬
svarelse, er det heraf en Følge, at Besvarelsen — om den

end udfærdiges af Kæmneren — maa forsynes med Under¬

skrift eller Attestation af Kasse= og Regnskabsudvalget; man

maatte derfor have Amtet anmodet om at henlede Borg¬
mesterens Opmærksomhed paa, at det ikke kan anses

tilstrækkeligt, at Besvarelsen af Revisorernes Udsættelser —

Cirk. om Giftermaalstilladelse.
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saaledes som ved det foreliggende Regnskab er Tilfældet — 23. Dec.
alene er forsynet med Underskrift af Kæmneren.

Justitsmin. Skr. (til Amtmanden over Randers 29. Dec.

Amt) ang., under hvilken Jurisdiktion den samlede

Forfølgning skulde ske mod et Fruentimmer, der, uden
at være arresteret og uden at Aktion endnu var be¬
ordret, var under kriminel Undersøgelse ved Mols og
en Del af Sønder Herreds Jurisdiktion for et der

begaaet Tyveri, da hun blev anholdt under en
anden Jurisdiktion for et der forøvet Tyveri.
at Justitsministeriet maa anse det

rettest, at den samlede Forfølgning i det her omhandlede
Tilfælde foregaar ved Mols og en Del af Sønder Herreds
Jurisdiktion.

Kirke=og Undervisningsmin. Cirk. (til Biskopperne)29.

ang., at Giftermaalstilladelse for Hærens og Flaadens
Personale ikke fritager for Jagttagelse af Lov 5.
Januar 1851 § 3.
Paa dertil given Foranledning skulde Ministeriet tjenst¬

ligst anmode Deres Højærværdighed om behageligen at ville

indskærpe samtlige Præster i det Dem betroede Stift, at da
Meddelelse af fornøden Giftermaalstilladelse til Mænd, der

henhøre til Hærens eller Flaadens Personale, ikke fritager

den paagældende for, naar han er pensionsberettiget Embeds¬
mand, ved Attest fra Finantsministeriet at godtgøre at være
fritagen for eller at have opfyldt Forpligtelsen med Hensyn

til Enkeforsørgelse, jfr. Lov om Embedsmænds Forpligtelse
til at sikre deres Enker Overlevelsesrenter af 5. Januar 1851

§ 3, ville Præsterne under Mulktansvar efter sidstnævnte Lov¬

bestemmelse altid have at lade sig forevise saadan Attest,

Dec.

1893.
—
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—

29. Dec.

forinden de vie en pensionsberettiget Embedsmand,—ogsaa
hvor denne som militær har erhvervet den for ham i denne

Egenskab fornødne Giftermaalstilladelse.

30 Dec.

Generaldirektor. for Skattev. Skr. (til N. N.

Bank) ang., at de i Frankrig udstedte saakaldte

„mandats“ ligesom de i England udstedte „checks“
i stempelretlig Henseende maa behandles her i Landet
som Veksler.

