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1886.
Side. Side.

Justitsmin. Skr. ang. et Sogneraads For¬2. Januar.

pligtelse til at betale for en af Distrikts¬

striktslægen tilkaldt extraordinær Læge¬

assistance ved en Operation paa en under

Sognets Fattigvæsen hørende Person
* * *

1.

Justitsmin. Skr. ang., at Grundlovens13.

§ 57 ikke hjemler Medlemmer af Rigs¬

dagen Fritagelse for at underkastes Exe¬
kution af en idømt Straf af Fængsel 2.

15. Indenrigsmin. Skr. ang., at Borgerskab
som Gjæstgiver ikke giver Ret til at drive

Beværtningsnæring, medmindre Vedkom¬
mende efter Politimesterens Skøn er i

Stand til at herbergere Reisende 2.

18. Kirke= og Undervisningsmin. Skr. ang.
Afvigelser fra Bestemmelsen i Lov 8.

Marts 1856 om Sammensætningen af
Bestyrelsen for „de Fattiges Kasse“ 3.

18. Indenrigsmin. Skr. ang., naar og i hvilket
Omfang der paahviler Tjenestekommunens

Fattigbestyrelse Forpligtelse til at refundere

Opholdskommunen Omkostningerne ved et
4.Tyendes Kur og Pleie



IV

1886.

20. Januar.

26.

26.

30.

4. Februar.

9.

10.

10.

19.

19.

26.

2. Marts.

Justitsmin. Skr. ang. en Distriktslæges

Ret til at oppebære Honorar for Under¬

søgelser af Fattighuse og Fattiggaarde.

Allerhøieste, Resolution, hvorved, Hans

Majestæt Kongen bemyndiger Regjeringen
til foreløbig indtil videre at afholde de

løbende Statsudgifter

Kirke= og Undervisningsmin. Cirk. ang.

Fredning af de paa Præstegaardsjorderne

værende Fortidsminder

Allerhøieste Resolution ang. Skriftemaal

og Altergang ved Aftengudstjeneste i Kjø¬
benhavn og de større Kjøbstæder

Justitsmin. Skr. ang. Sogneraadets Ret

og Pligt til at gjøre Indstilling til Be¬

skikkelse af Brandfogder samt at Sogne¬
fogder ikke kunne indstilles
Justitsmin. Skr. ang., at der ikke kan

tilkomme en Sagfører nogen Ret til selv

at anstille Undersøgelse i Retsprotokollerne

paa sine Mandanters Vegne

Foreløbig Lov om Indtægts= og Udgifts¬
bevilling for Finansaaret fra 1. April
1885 til 31. Marts 1886

Justitsmin. Skr. ang. Beregning af Ge¬

byr for en Fogedforretning for at sætte

Rekvirenten i Besiddelse af nogle ved en

tidligere Forretning udlagte Gjenstande..
Bekjendtgjørelse ang. en mellem Dan¬

mark og Spanien afslustet Deklaration

om gjensidig Anerkjendelse af Skibsmaal.

Kundgjørelse ang et Tillæg til de gjældende

Bestemmelser om Funderingen af National¬
bankens Sedler

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. ang.,

at en Methodist ikke kan være Medlem af

en kommunal Skolekommission

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. ang,

at Forældremyndigheden over et under
Fattigforsørgelse værende forældreløst Barn
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Side.

6.
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13.

14.
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15.

16.
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17.
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1886.

2. Marts.

4.

6.

9.

18.

18.

19.

19.

23.

25.

25.

tilkommer Fattigvæsenet, der ogsaa kan

tage Bestemmelse om Barnets religiøse

Opdragelse

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. ang.,

hvilke Bevisligheder der skal tilveiebringes

i Anledning af en Udlændings Ægtevielse

her i Landet

Indenrigsmin. Skr. ang. et Tillæg til

Vedtægten for Staden Kjøbenhavns kom¬
munale Anliggender vedrørende Ansæt¬

telsen af tvende Skoledirektører

Bekjendtgjørelse indeholdende et Tillæg til
Lov om Brandvæsenet i Kjøbenhavn af

15. Mai 1868

Indenrigsmin Cirk. ang. Befordring paa

Statsbanerne af Fattige, der hjemsendes

under Ledsagelse til deres Forsørgelses¬
kommune

Bekjendtgjørelse om Afsluttelsen af en

særlig Overenskomst om Postforbindelsen
mellem Danmark og Sverrig.

Bekjendtgjørelse om Afsluttelsen af en

Overenskomst om Postforbindelsen mellem

Danmark og Norge

Bekjendtgjørelse ang. en mellem Danmark

og de Forenede Stater i Amerika afsluttet

Deklaration om gjensidig Anerkjendelse af
Skibsmaal

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. ang.,
hvorvidt en Sognebaandsløser kan være

Medlem af en Skolekommission..

Kirke= og Undervisningsmin Skr. ang.,

hvorvidt Forældre, der have ladet deres

Børn døbe ved en katholsk Præst, ere

pligtige at præstere Daabsattest for Barnet

til Notering i Sognets Ministerialbog ..

Indenrigsmin. Skr. ang. et Byraads

Paakjendelse af Regnskabsudsættelser..

Bekjendtgjørelse om Stadfæstelsen af de

paa Postkongressen i Lissabon den 21.
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18.

19.

20.
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21.

22.

29.

36.

37.

38.

38.
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VI

1886.

26. Marts.

3. April.

3.

9.

12.

17.

28.

30.

4. Mai.

12.

13.

Marts 1885 vedtagne Tillægsbestemmelser

til Konventionen af 1. Juni 1878 om

Verdenspostforeningen

Foreløbig Lov om Indtægts= og Udgifts¬
bevilling, indtil Finansloven for Finans¬

aaret fra 1. April 1886 til 31. Marts

1887 er given
Bekjendtgjørelse om Indlemmelse af Øen
Sprogø i Korsør Kjøbstad

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. ang.,

hvorvidt en Kommunes Udgifter til Skole¬

rekvisitter kunne betragtes som Fattig¬

hjælp

Bekjendtgjørelse ang. en mellem Danmark

og Frankrig afsluttet Deklaration om Ud¬

levering i visse Tilfælde af Efterladen¬

kaber og tilgodehavende Hyrebeløb, der

tilkomme danske og franske Sømænd.

Justitsmin. Skr. ang., at Sognefogder

bør tages i Ed, forinden deres Bestallinger
udleveres dem

Indenrigsmin. Skr. ang. forskjellige

Spørgsmaal vedrørende et Amtsraads

Indgriben i et Sogneraadsvalg m. m..

Generaldirekt. f. Skattev Bekjendtgjørelse

ang. Indlevering af Papir til Stempling.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. ang.

Afløsningssummens Tilveiebringelse ved

Afløsningen af Høitidsofferet i en Land¬
kommune

Anordning om Forandring i Lov an¬

gaaende Handelen og Skibsfarten paa

St. Croix af 30. Juni 1850.

Indenrigsmin. Skr. ang., at Aflæggelse
af Svendeprøver ikke kan finde Sted

udenfor Kjøbenhavn og Landets øvrige
Kjøbstæder

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. ang.

forskjellige Spørgsmaal vedrørende Sogne¬
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39.
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49.

49.

52.

53.

54.

54.
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55.
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1886.

18. Mai.

19.

20.

20.

26.

27.

27.

1. Juni.

2.

beboere, der have sluttet sig til en Fri¬

menighed

Kirke= og Undervisningsmin. Cirk. ang.
Tilveiebringelsen af Ligkapeller og Lighuse
ved Kirkerne

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. ang.,
hvorvidt Kommunen er forpligtet til at

forsyne fattige Konfirmander med Nye

Testamenter m. v.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. ang.
Afholdelsen af Skolekommissionsmøder paa
Landet

Foreløbig Lov om en Forøgelse af de

Tilforordnedes og Afdelingernes Antali

Kjøbenhavns Kriminal= og Politiret.

Bekjendtgjørelse om nogle Ændringer i

Regulativet af 16. Juni 1882 for Be¬

dømmelsen af de Værnepligtiges Dygtighed
til Krigstjenesten enten i Hæren eller ved
Søværnet

Justitsmin. Skr. ang. Stævningsmænds

Ret til Gebyr for Forretninger vedrørende

en Thingsvidnesag, anlagt af en Person

til Brug under Appellen af en over ham

afsagt Fængslingskjendelse.
Justitsmin. Skr. ang, hvorvidt Kuratorer

i Boer ere berettigede til at beholde

Boernes Beholdninger efter Boernes Slut¬

ning for efter Appelfristens Udløb at

forestaa Udbetalingerne til vedkommende

Fordringshavere

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. ang.,
hvilke Skridt der skulde foretages imod

et Sogneraad, der trods Skoleautori¬

teternes Forbud herimod havde tilladt

Skolestuernes Benyttelse til extraordinært

Brug

Bekjendtgjørelse om en af Justitsmini¬

steriet stadfæstet Klassifikationstarif for

Kjøbenhavns Brandforsikring.

71
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56.

57.

58.

58.

(60.)

(60.)

60.

61.

61.

(62.) 14.

5.

6.
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VIII

1886.

15. Juni.

21.

23. Juli.

3. August.

9.

10.

11.

11.

13.

13.

13.

22.
2

26

Side.

Bekjendtgjørelse om en af Justitsmini¬

steriet stadfæstet Sundhedsvedtægt for Kjø¬

benhavn (62.)

Bekjendtgjørelse ang. Telegrafkorrespon¬

dancen meds Udlandet i Henhold til den

under 15 Juli 1875 i St. Petersborg
afsluttede internationale Telegrafkonvention

med tilhørende, i Berlin den 17. Sep¬

tember 1885 vedtagne, reviderede Tjeneste¬

reglement og Taxttabeller 62.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. ang.
Stiftsøvrighedens Berettigelse til at til¬

lade, at Pantegjæld til Stiftsmidlerne

overtages af en ny Eier af Pantet. 69.

Bekjendtgjørelse ang. en forandret Affat¬

telse af § 19, 1. Punktum, i Lov om

Brandvæsenet i Kjøbenhavn af 15. Mai

1868 (71.)
Justitsmin. Skr. ang., om en Detail¬

handler i Silkeborg er pligtig til at føre

autoriserede Handelsbøger 71.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. ang.,

hvorledes Kirkebetjente skulle forholde sig,
naar deres Bistand begjæres ved mini¬

sterielle Handlinger for Sognebaands¬

løsere * *
72.

Kongelig Resolution ang. Bemyndigelse for
Præsterne til at tage ukonfirmerede Børn

til Alters under livsfarlige Sygdømme. (72.)

Indenrigsmin. Skr. ang Stadfæstelse paa

Vedtægt betræffende Ledelsen af Kjøben¬

havns Kommunes tekniske Arbeider og

Bygningssager 73.

Foreløbig Lov om Ansvaret for Ind¬
holdet af Dagblade og Ugeblade m. m.. (75.)
Allerhøieste Anordning om Anvendelse af

Straf uden Dom ved Landkrigsmagten. (75.)
Justitsmin. Cirk. ang. Fastsættelsen af

Størrelsen af Fædres Alimentationsbidrag
til uægte Børn  76.

43.

44.

44.

46.
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1886.

31. August.

10. Septbr.

15.

16.

21.

23.

27.

29.

11. Oktbr.

Justitsmin. Cirk. ang. Anmeldelser til

Udskrivningscheferne om Værnepligtige

overgaaede Straffedomme

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. ang.,
at Lærere ere berettigede til at erholde

deres Brændselsdeputat leveret i storkløvet

Brænde

Kongelig Resolution, hvorved det tillades

Præster undtagelsesvis at kommunicere

sig selv

Indenrigsmin. Skr. ang., hvem det paa¬

hviler at udføre den ved en af Kirkesynet

paabudt Udvidelse af en Kirkegaard for¬

anlediget Jordpaakjørsel

Bekjendtgjørelse om, at den i Odense

Kjøbstad bestaaende Forening til Under¬

støttelse for værdige og trængende Søfolks

Efterladte gjøres delagtig i Bøder efter

§§ 5, 12 og 42 i Lov om Disciplin i

Handelsskibe m. v. af 23. Februar 1866

saavelsom i Bøder for Overtrædelser af

Lov om Forhyring af Søfolk m. m. af

12. Mai 1871

Bekjendtgjørelse ang. Forholdsregler ved

Indførsel af levende Hornkvæg, Faar og
Geder

Kirke= og Undervisningsmin. Cirk. ang.

Bemyndigelse for vedkommende Sogne¬
præst til at foretage Tilførsel til Kirke¬

bogen om Navneforandring for uægte

fødte Børn, hvis Forældre senere have

indgaaet Ægteskab.

Anordning ang. Oprettelse af et Jern¬

baneraad

Justitsmin. Cirk. ang. Forholdet mellem

Lov indeholdende Bestemmelse om Politiet

udenfor Kjøbenhavn af 4. Februar 1871

14 og Lov om Værnepligt af 6.

Marts 1869 § 54, 3. Stykke.
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79.
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58.
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1886.

14. Oktbr.

22.

26.

8. Novbr.

9.

12.

12.

12.

13.

23.

26.

30.

Kongl. Resol. ang. Forandring af Pa¬

tientbetalingen ved det kongl. Frederiks
Hospital

Bekjendtgjørelse ang. Forholdsregler ved

Indførsel af Svin fra Udlandet.

Finansmin. Skr. ang. Stempling af An¬

søgninger om Lønningsforskud

Justitsmin. Cirk. ang. Forstaaelsen af
Forbund med Storbrittannien af 11. Juli
1670 Art. 15

Generaldirektor. for Skattev. Cirk. ang.

den Foreninger der have erholdt Stem¬

pelbegnnstigelser efter Lov 2. Febrnar 1870,
paahvilende Forpligtelse til aarlig at
offentliggjøre en Beretning om deres Virk¬

somhed og Status
Generaldirektor. for Skattev. Cirk. ang.,

i hvilke Tilfælde Ombytning af stemplet

Papir kan finde Sted

Lov om Konvertering af en Del af Stats¬

gjælden

Anordning ang., hvilke upræparerede Me¬

dinalvarer det i Henhold til Lov om

Haandværks= og Fabriksdrift samt Handel

og Beværtning m. m. af 29. December

1857 skal være Apothekerne forbeholdt at

forhandle i visse mindre Dele

Bekjendtgjørelse ang. de præparerede Me¬

dicinalvarer, der for Tiden ere undtagne

fra den almindelige Detailhandel

Anordn. om Indførelsen af et Tillæg til

den under 13. Juli 1868 allerhøist appro¬

berede ny Farmakopoe for Kongeriget
Danmark

Generaldirekt. for Skattev. Cirk. ang.

Beregningen af ⅓ pCt. Afgiften ved

Mageskifte

Kongl. Resolution ang., at der hvert Aars

Nytaarsdag maa afholdes en Kollekt i

*7* .
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65.
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71.



1886.

1. Decbr.

2.

4.

4.—

4.

4.

7.

9.

10.

11.

alle Landets Kirker til Fordel for det

danske Bibelselskab.

Justitsmin. Skr. ang., hvorvidt en Politi¬

mesters Fuldmægtig kan fungere som

Strandingskommissionær.

Justitsmin. Skr. ang., hvorvidt en

homøopatisk Medicinal=Forening kan ind¬

kjøbe og uddele homøopatisk Medicin til

Foreningens Medlemmer

Kongel. Resolution ang. Nedlæggelse af

Frederiks tyske Menighed paa Christians¬

havn

Lov ang. Stempelafgiften af de af Hel¬

singør Kommune for et Laan paa 800,000

Kr. udstedte Obligationer

Anordning om Indkaldelse under særlige

Forhold af Mandskab m. m. til Hæren

og Søværnet

Kongl. Resolution ang., at visse Skils¬

misse= og Separationssager fremtidig ikke

blive at forelægge Kongen til Afgjørelse.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. ang.,

at Stiftelse af Ægteskab mellem et Par,

der tidligere har været ægteviet sammen,
men hvis Ægteskab var ugyldigt paa

Grund af den ene Parts Bigamiforseelse,

maa ske ved en gjentaget virkelig Vielse

Justitsmin. Skr. ang., hvorledes en Rets¬

skriver har at forholde sig, naar en med

et til Thinglæsning indleveret Dokument

fulgt Kopi er uoverensstemmende med

Originalen
Bekjendtgjørelse ang. en mellem Danmark
og Sverig=Norge afsluttet Deklaration om

Betingelserne for Modtagelsen af Guld

til Udmøntning ved de enkelte Rigers
Møntværker

Finansmin. Skr. ang., at Nationalbank¬
aktier, som stilles til Sikkerhed for de

2
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(89.) 80.

89.
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(91.) 80.

91.
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94.



XII

1886.

13. Decbr.

14.

14.

15.

17.

22.

24.

31.

Statskassen og øvrige offentlige Myndig¬

heder tilkommende Oppebørsler, i Henhold

til den i § 4 i Lov af 12. November

1886 givne Bestemmelse ville indtil videre

være at modtage til en Værdi af 125

pCt. af deres Paalydende

Indenrigsmin. Cirk. ang. yderligere Reg¬

ler til Jagttagelse ved Udførselen af
Kreaturer til Storbrittannien

Kirke= og Undervisningsmin Skr. ang.,

ang, at enhver integrerende Del af en

Kirkegaard uden Hensyn til dens Afbenyt¬

telse maa nyde godt af den ved Forord¬

ning 23. April 1845 § 5 og Lov af 11.

Februar 1863 § 4, jvfr. § 12, hjemlede

Hartkornsfrihed

Justitsmin. Skr. ang., hvorvidt et Sogns

Beboere ere pligtige til at modtage Be¬

skikkelse som Medlemmer af den ifølge

stadfæstet Bygningsreglement for en Del

af Sognet organiserede Bygningskommis¬

sion og til at vedblive at fungere som

saadanne, indtil den foreskrevne Funktionstid

er udløben

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. ang.

en personel Kapellans Ret til en Offer¬

dag, naar Offeret til Sognepræsten er

afløst

Kongelig Resolution ang. Prøven i Bo¬

tanik ved den lægevidenskabelige For¬

beredelsesexamen

Justitsmin. Cirk. ang., at der ikke maa

meddeles Tilladelse til offentlige Fore¬

stillinger i Hypnotisme m m.

Justitsmin. Cirk. ang. Meddelelse af
Giftermaalstilladeise til Personale af

Hæren

Justitsmin. Cirk. ang. Lempelser i Be¬

stemmelserne i Forordningen af 10. De¬

*S.
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97.
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99.

99.

100.

100.

101

2

S4

Side.



1886.

1887.

8. Januar.

24.

26.

5. Februar

——12.

16.

18.

18.

21.

22.

cember 1828 om indenlandske Haand¬

værkssvendes Forpligtelse til at være for¬

synede med Vandrebøger.

Lov om Ophævelse af Forordning 14.
Oktober 1773 om Selveiergaardes Arv

paa Bornholm m. v.

Bekjendtgjørelse ang. den indre Ordning

af det kongelige Akademi for de skjønne

Kunster og de aarlige Udstillinger ved

samme

Justitsmin. Skr. ang. Ophævelsen af en

en Mand paalagt Underholdningsforplig¬

telse overfor hans forladte Hustru

Kirke= og Undervisningsmin. Cirk. ang.

nye Bestemmelser om Meddelelse af Gif¬

termaalstilladelse for Officerer og andre

Militære

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. ang.

den Værgerne for en Tiendeyderne til¬

hørende Kirke tilkommende Kompetence ..

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. ang.

den fremtidige Anvendelse af Bestemmelsen

i kongelig Anordning af 30 August 1881

§ 7 om Prøven i Latin for Farmaceuter.

Anordning ang. internattonale Søveis¬

Reglers Anvendelse paa danske Fartøier

Bekjendtgjørelse ang. Beskaffenheden og

Anbringelsen af de Lanterner samt Lyd¬

Signalapparater, som skulle føres af danske

Damp= og Seilskibe

Justitsmin. Skr. ang. en fremkommen

Besværing over, at Vedkommende saa

sent har modtaget Underretning om en

ham den 30. August 1886 tildelt Ind¬

kvartering

Indenrigsmin. Skr. ang. Snekastnings¬

Pligten
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105.) 91.

105.

105.

106.

107.

(107.)

(107.)

108.

108.

103.

116.



XIV

1887.

Februar.23.

25.

26.

1. Marts.

1.

3.

9.

21.

26.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. ang.,
at den Del af Præsternes Pension, der

er bestemt i Penge, maa udbetales i Aarets

Løb i passende Terminer

Indenrigsmin. Skr. ang. Raadigheden

over de efter et stedfundet Folkethingsvalg

til Kommunerne tilbageleverede Valglister
3*Kirce= og Undervisningsmin. Skr. ang.,

at der i en Kommune, som bestaar af 2

Sogne, maa oprettes en „de Fattiges

Kasse“ i hvert Sogn
Allerhøieste Resolution ang. en Sammen¬

smeltning af Stiftsbibliotheket i Aalborg

Stift og Amt med Aalborg Kathedralskoles

Bibliothek
Allerhøieste Resolution ang. Gebyr for

Konferering og Attestation af private Af¬

skrifter af Dokumenter, tilhørende de

kongelige Arkiver

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. ang.,

at Præstens Forpligtelse til at foretage

Separationsmægling mellem Ægtefolk ikke

er bleven indskrænket ved Bestemmelsen i

§ 12 i Lov af 13. April 1851

Lov om Forandring i § 4 og Tillæg til

§ 8 i Lov, indeholdende Bestemmelser an¬

gaaende Forvaltningen af Umyndiges

Midler af 26. Mai 1868

Justitsmin. Skr. ang., hvorvidt der vilde

være at gjøre Ansvar gjældende mod en

Skipper, som i Juni Maaned 1886 paa

en Reise fra Skive til Skotland i Nord¬

søen havde opfisket 6 Tdr. Petroleum,

som han derefter tilegnede sig

Justitsmin. Skr. ang. en Forespørgsel fra

en Overretssagfører om, hvorvidt han er

berettiget til at beregne sig Diæter for

Reiser, han foretager som beskikket Sag¬

fører i beneficerede Sager, og, i bekræf¬

tende Fald, med hvilket Beløb

I a
5
2

) 2

Side.

110.

110.

112.

(113.

(113.,

113.

(115.

115.

115.

*5—
5

67 C

Side.

125.

125.

126.



1887.

26. Marts

28.

28.

29.

29. —

29.

29.

1. April.

1.

1.

Indenrigsmin. Skr. ang Amtsrevisor¬

bestillingens Udførelse ved Konstitution for
iet Aar i et Tilfælde, hvor der ikke

Amtsraadet havde kunnet opnaas Stemme¬

flerhed ved Revisorvalget.

Kirke= og Undervisningsmin. Cirk. ang,

at den ved Anordning af 30. August 1881

§ 14 Skolerne indrømmede Tilladelse til

at modtage Privatister til den almindelige

Forberedelsesexamen er hævet m. m..

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. ang.

Kontrollen ved Afgangsexamen for de

offentlige Skoler samt Tiden for Examens

Afholdelse m. v.

Lov om Forlængelse af Gyldigheden af

Lov af 31. Marts 1882 om Bemyndigelse

til Udbetaling af en Godtgjørelse ved

Udførselen af Spiritus svarende til den

ved Indførselen af Spiritus fra Udlandet

erlagte Told

Lov om Laan til Ombygning af over¬

bebyggede og usunde Bydele i Kjøbenhavn

eller Kjøbstæderne og Opførelse af Ar¬

beiderboliger

Lov om Fredning af Edderfugle paa
Færøerne

Lov om en Forandring i Bestemmelserne

om de til Færøerne ankommende Skibes

Forpligtelse til først at anløbe visse
Havne

* * * * * * * *

Foreløbig Lov om Indtægts= og Ud¬
giftsbevilling indtil Finansloven for Fi¬

nansaaret fra 1. April 1887 til 31. Marts

1888 er given
* * *

Lov om Beskatningen af Brændevins¬

brænding

Lov om Ophævelse af Skibsafgiften for

Udgaaende samt om Kreditoplagsret og

Udførselsgodtgjørelse for indenlandsk Roe¬
sukker

*4

3
5

09 *

Side.

116.

117.

118.

(119.) 127.

(119. 127.

119.

129.(122.,

(122. 129.

(122., 130.

(122.) 154.

XV

—
25
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Side.



XVI

1887.

1. April.

I.

1.

—I.

1.

1.

1I.

1. —

5.

12.

13.

15.

a7
5

— *

Side.

Lov sigtende til at lette Konverteringen
af Prioritetslaan i faste Eiendomme (122.

Lov om Foranstaltninger til Husdyravlens
og Husdyrbrugets Fremme. (123.)

Lov indeholdende et Tillæg til § 2 i
Loven af 26. Marts 1852 angaaende Red¬
ningsvæsenet paa de danske Kyster. (123.)
Lov om Tilveiebringelsen af Tegninger
og Overslag til Gjenopførelsen af Chri¬

stiansborg Slot (123.)

Lov om Foranstaltninger mod Olden¬
borrer (123.)

Lov om Forandring i og Tillæg til Lov
af 19. Februar 1861 om en Omordning
af de kommunale Skatter i Staden Kjø¬

benhavn (123.)

Lov om Opførelse af en ny Geværfabrik. 123.

Lov ang. en forhøiet Ligning til Aalborg,

gl. Skanderborg og Randers Amters
Skolefonds (124.)

Justitsmin. Skr. ang, at det paahviler

Amtet at foranledige Bøder i private In¬

juriesager exekverede m. m. 124.

Justitsmin. Skr. ang. et Andragende om,

at der maatte foretages en Rettelse i en

Kirkes Ministerialbog med Hensyn til, at

Andrageren var udlagt og i Kirkebogen ind¬

ført som Fader til et af en frasepareret

Kvinde født Barn, der var døbt i den

nævnte Kirke med bemeldte Kvindes fra¬

separerede Mands Efternavn 125.

Justitsmin. Skr. ang. en Distriktslæges

Berettigelse til at beregne sig 4 Kr. i
Honorar for en af ham i Henhold til

Amtets Skrivelse af 10. November f. A.

afgiven Indberetning om et at ham den

17. November f. A. foretaget Eftersyn af
125.en Fattiggaard

Lov om en forandret Affattelse af Kon¬
kurslovens §§ 37, 50, 130 og 131. 1(126.)) 173.

i 2

5

Side.

155.

156.

163.

163.

165.

167.

172.



1887.

15. April.

I..

15.

23.

25.

26.

2. Mai.

2.

3.

3.

5.

Lov om Jurisdiktionsforandringer i Kjø¬

benhavns Amt

Foreløbig Lov om Ophævelse af foreløbig

Lov af 5. Mai 1885 ang. Forholdsregler

for at hindre Misbrug af den uindskræn¬

kede Adgang til at anskaffe Vaaben og
øve sig i disses Brug.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. ang.

hvilke Skoleforsømmelser der kan betragtes

som „Forsømmelser af lovlig Grund“.

Indenrigsmin. Skr. ang., at det ikke kan

paalægges Nogen mod hans Villie at

overtage det i § 3 i Lov om Foranstalt¬

ninger mod Oldenborrer af 1. April d.
A. ommeldte Hverv vedrørende Mod¬

tagelse, Tilintetgjørelse eller Uskadelig¬

gjørelse af de indsamlede Oldenborrer
* —

Kirke= og Undervisningsmin Cirk. ang.
den daglige Klokkeringning m. V.
Bekjendtgjørelse om Forandring i Regle¬

ment af 10. December 1883 for Ordens

Overholdelse m. m. paa Kjøbenhavns

Inderrhed og i Kjøbenhavns Havn

Justitsmin. Cirk. ang. Omgangen med

extraordinære Indkaldelsesordrer og Mo¬

biliseringsordrer i Henhold til Anordning
af 4. December 1886

Justitsmin. Cirk. ang. hvad der vil være

at tagttage ved Gjennemførelsen af An¬

ordning af 4. December 1886 om Ind¬

kaldelse under særlige Forhold af Mandskab

m m. til Hæren og Søværnet
Allerhøieste Resolution ang. Indførelsen

af et nyt Provsteløfte

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. ang.,

at Examensprotokoller kunne forlanges
benyttede i Privatskoler

Midlertidig Organisationsplan for Stats¬
banerne

XVII
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2

56*
Side.Side.

175.(126.)

177.(126.

126.

126.

126.

(128.)

127

129.

(134.,

134.

135.

177.

178.



XVIII

1887.

11. Mai.

12.

12.

12.

17.

17.

21.

21.

25.

27.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr ang.

Formen for Daabsattester for Børn, fødte

inden Forældrenes Ægteskabs Indgaaelse

Allerhøieste Resolution ang. Indførelsen

af et nyt Rektorløfte

Bekjendtgjørelse om Benyttelse af animal

Lymphe til Indpodning af Kopper
* * * * *

Justitsmin. Cirk. ang., at der fremtidig

som Regel ikke bør meddeles udenlandske

Beriderselskaber Tilladelse til at give
offentlige Forestillinger i Landets Kjøb¬
stæder i Tiden mellem 1. Oktober og 31.
Marts

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. ang.

Kirkebogsantegningen om Fødslen af et

Barn, der er avlet af en gift Kone under

Mandens Ophold i en Straffeanstalt..

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. ang,

hvorvidt Skoledirektionen kan fordre sig

forelagt Tegning m. v. til nye Skole¬

bygninger

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. ang.

Forholdet mellem en Kjøbstad og et Land¬

distrikt i Henseende til den fælles Kirke

III. III.

Allerhøieste Resolution ang. Rang for
forskjellige Embeder og Bestillinger* * * *

Generaldirektor. for Skattev. Bekjendtgj.

om Stemp ing af Forsikringspolicer.
Justitsmin. Cirk. ang., at de i Justits¬

ministeriets Cirkulære af 31. December

1886 givne Forskrifter om Undladelse af

at kræve Forevisning af Vandrebøger eller

Visering af disse af de Haandvækssvende,

der ere forsynede med de i bemeldte Cir¬

kulære omhandlede, af Foreningerne til

Understøttelse af reisende Haandværkssvende

udstedte Reisebøger, ikke finder Anvendelse

med Hensyn til udenlandske Haandvæks¬

4

*
Side.

152.

(153.

(153.)

153.

154.

154.

155.

156.

157.)

*
— —I

2

5, 6

Side.

179.

180.

180.



1887.

28. Mai.

31.

1. Juni.

6.

8.

8.

9.

XIX

—
—

—

*
2. 52. 5
2 5 6
(9 *

Side.Side.

svende, som skulle være forsynede med
157.Opholdsbog

Justitsmin. Skr. ang. Forstaaelsen af den

Bestemmelse i Lov af 30. December 1858,

§ 21, at „enhver Gaard ud til hvilken

der anbringes Vinduer fra Værelser eller

Kjøkkener  maa i ingen Retning

have mindre Udstrækning end 4 Alen“. 157.

Indenrigsmin. Skr. ang., at den ved
Forordningen af 24. Januar 1844 § 13

hjemlede Adgang til Sygegjælp for Op¬
holdskommunens Regning staar aaben for

hvert af de i forskjellige Kommuner levende

Medlemmer af samme Familie, naar det

paagjældende Medlem kun ikke setv i de

Kuren forudgaaende 3 Maaneder har

modtaget Fattighjælp af Opholdskommunen 158.

Plakat ang. Torveordenen i Kjøbenhavn. (160.)
Justitsmin. Skr. ang., hvorvidt Vielser,

forrettede i det herværende storbrittanniske

Gesandtskabshotel af vedkommende Lega¬

7tionspræst efter den anglikanske Kirkes

Brug og Ritus, her i Landet anerkjendes

som retsgyldige 160.

Anordning ang. Tillæg til Anordning af

17. November 1882 om de farmaceutiske

Examiner (161.)
Anordning om Udvidelse til de dansk¬

vestindiske Øer af Lov af 3 April 1868
om Æresopreisning m. m. 162.

Justitsmin. Skr. ang., at Justitsmini¬

steriet ikke anser sig for kompetent til at
forandre en af en Skifteforvalter i Med¬

hold af Skiftelovens § 51 afgiven De¬

cision, gaaande ud paa, at han ikke vil

kunne approbere et paa Skiftet efter en

Gaardmands afdøde Hustru truffet Arran¬

gement, hvorefter der skulde gives den

længstlevende Ægtefælle Adkomst paa en
Eiendom 1 162.

180.

181.



XX

1887.

10. Juni.

13.

13.

16. —

20.

5)25.

23.

30.

2. Juli

6.

Justitsmin. Skr. ang. Strafbarheden af

Hypnotisering.

Justitsmin. Skr. ang. en Besværing fra

Formanden for de demokratiske Forenin¬

gers Fællesforening for Hjørring Amt

over, at Politimesteren i N. N. Herred i

Henhold til Helligdagslovgivningen har

forbudt Afholdelsen af et til Søndagen
den 28. Marts 1887 Kl. 3 berammet

Møde

Veiledning fra det kgl. Sundhedskollegium
til Desinfektion

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. ang.,

at Præstepenge i Kjøbenhavn ikke ere en

kommunal Afgift m. v.

Bekjendtgjørelse ang. Benyttelsen af gult

Flag som Karantæneflag.

Justitsmin. Cirk. ang., at Bestemmelserne

i Forordningen af 16. Marts 1842 om

Dykkervæsenet ere anvendelige uden Hen¬

syn til Beskaffenheden af de Redskaber, der

benyttes ved Opfiskningen.

Bekjendtgjørelse om en mellem Konge¬

riget Danmark og det østerrig=ungarske

Monarki afsluttet Handels= og Skibsfarts¬
Konvention

Indenrigsmin. Cirk., hvori Ministeriet

efter dertil foreliggende Anledning henleder

Amtmændenes Opmærksomhed paa, at de

kommnnale Arbeidsanstalter forsaavidt de

benyttes som Tvangsarbeidsanstalter til

Afsoning af Straf, ere underkastede Tilsyn

af Overinspektøren for Fængselsvæsenet..

Indenrigsmin. Skr. ang., at et Sogne¬

raad er uberettiget til paa Kommunens

Vegne at indtræde som Medlem af For¬

brugsforeningen

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. ang.

Forstaaelsen af Ordet „Hjemsted“ paa de

*
3

442 5
66
— —

Side.Side.

162.

163.

(164.)

164.

(165.)

165.

166.

169

169.

182.

190.



1887.

8. Juli.

12.

14.

18.

19.

25.

25.

28.

til Ansøgninger om Statsunderstøttelse til

at besøge en Folkehøiskole bestemte Skemaer

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. ang

en Forespørgsel fra en Kirketiendeeier, om

Tiendeydere ere berettigede til at nægte

Betaling for Brugen af Kirkens Klokke

ved Ligfærd

Justitsmin. Skr. ang., at Fogden ikke kan

være pligtig ex officno at foretage Udlæg

for et under en offentlig Politisag idømt

Erstatningsbeløb.
Bekjendtgjørelse om, at den i Lov, inde¬

holdende Bestemmelser angaaende For¬

valtningen af Umyndiges Midler af 26.

Mai 1868 § 4 Nr. 1 nævnte Afgift fra

1. Oktober 1887 atter opkræves med dens

fulde Beløb

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. ang.,

hvorvidt Lov om Udpantning af 29 Marts

1873 har bevirket nogen Forandring med

Hensyn til Beregningen af den Tid, i

hvilken der ved Forordning angaaende

Tiendevæsenet i Danmark af 8. Januar

1810 § 29 c er indrømmet Tiendetageren
Fortrinsret i Tiendeyderens Bo

Bekjendtgjørelse om Forandring i Tarifen

for den almindelige Brandforsikring for

Landbygninger

Bekjendtgjørelse ang. en mellem Dan¬

mark og Sverrig afsluttet Deklaration

angaaende danske og svenske Undersaatters

gjensidige Fritagelse for i Tilfælde af
Rettergang at stille Sikkerhed for Proces¬

omkostninger og Skadeserstatning....

Indenrigsmin. Skr. ang en Fiskers For¬

pligtelse til at løse Næringsadkomst som

Sætteskipper

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. ang.,

at Klokkeringning ikke kan forlanges ved
Dissenters Begravelse

XXI

2

5 723
56. C60)5.

Side. Side.

170.

171.

171.

(172.)

172.

172.

(173.

174.

174.

192.

191.



XXII

1887.

10 August.

12.

18.

20.

31.

9. Septbr.
9.

14.

14.

15.

*.

2

(9 *

Side.

Justitsmin. Skr. ang. Udmeldelse af Mænd

til at taxere et til Træplantning bestemt
175.Klitareal

Indenrigsmin. Skr. ang. Ordningen af

Bestyrelsen af Staden Kjøbenhavns Skatte¬
176.væsen

Kirke= og Undervisningsmin. Skr ang.

Besørgelse af Gravens Kastning og Klokke¬
ringning ved Begravelser 177.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. ang.

hvorledes der bliver at forholde, naar et

uægte Barn uden Faderens Vidende og
Villie er blevet døbt med hans Tilnavn 178.

Indenrigsmin. Skr. ang, hvorvidt Jorde¬

mødre, hvem der er tillagt en Jordlod,

ere pligtige at svare Pligtarbeide til Vei¬
178.væsenet efter Loddens Hartkorn

Anordn. ang. Plan for Søofficersskolen 179.

Anordn. om Anmeldelser af Fødsler paa

Øen St. Croix 214.

Indenrigsmin. Skr. ang bl. A. en Be¬

sværing fra en Del Bagere over, at Vi¬

borg Magistrat i Henhold til Nærings¬

lovens § 4, første Punktum, har meddelt

„Dansk Arbeiderforening i Viborg“ som

saadan Næringsadkomst paa Bageri, uanset
at den ommerdte Forening ikke er Aktie¬

216.selskab

Indenrigsmin. Skr. ang., at der ikke i

Kjøbstadkommunalloven af 26. Mai 1868

haves Hjemmel til at paalægge Over¬

ligningskommissionen at søge Oplysning
om Motiverne til Ligningskommissionens

217.Afgjørelse

Indenrigsmin. Skr. ang., at der ikke
haves Hjemmel til at lade de Syn, der

foranlediges ved de ved de aarlige Vand¬

syn udsatte Mangler, afholde paa anden

Maade end ved en Forretning af Kom¬
munens Vandsynsmænd 1 217.

—
—

3
—3

50

Side.



1887.

1. Oktbr.

3.

6.

19.

20.

20.

26.

28.

Justitsmin. Cirk. ang, at Politimestrene

ville have at iagttage, at vedkommende

Distriktslæge strax sættes i Kundskab om

modtagne Anmeldelser om visse Kvæg¬

sygdomme

Bekjendtgjør. om, at Indretningen og

Benyttelsen af elektriske Anlæg, der tilsigte
Belysning eller Kraftoverførelse, i Kjø¬

benhavn ere underkastede de Forskrifter,

Brandvæsenet maatte foreskrive til Fore¬

byggelse af Brandfare m. m.

Generaldirektor. for Skr. ang., hvorvidt

der af en Retsskriver med Rette var be¬

regnet Gebyr efter Sportelreglementets

§ 81 for Forevisning af to Attester om

vedkommende Aftægtsnyders Død til Le¬

gitimation for Udstedelsen af en i et Skjøde

indeholdt Aftægtskontrakt.

Bekjendtgjør. ang. Forandring i den i

Forordning angaaende Oprettelsen af en

Kriminal= og Politiret i Kjøbenhavn af

28. Februar 1845 § 9 fastsatte Tid for

Afholdelse af Retten til at behandle og

paakjende Domssager.

Foreløbig Lov om Indtægts= og Udgifts¬

bevilling, indtil Finansloven for Finans¬

aaret 1. April 1887 til 31. Marts 1888

er given

Indenrigsmin. Skr. ang., at den Om¬

stændighed, at en Persons Bo er under

Konkursbehandling, ikke er til Hinder for,

at han erholder sin Næringsadkomst om¬

oyttet med en anden

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. ang.,

at Daabs= og Fødselsattester skulle inde¬

holde Oplysning om Vedkommendes Fød¬

selssted

Indenrigsmin. Skr. ang. et Andragende
fra en Marskandiser i en Kjøbstad om

Bevilling til i Forbindelse med Borgerskab !

XXIII
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Side. Side.

218.

193.(219.,

220.

193.(220.

194.(220.

221.

221.



XXIV

1887.

2. Novbr.

2.

4.

4.

4

7.

10.

18.

I. Decbr.

9.

E
*3
2

(9 *

Side.

som Marskandiser tillige at vinde Bor¬

gerskab som Detailhandler. 222.

Plakat ang. elektriske Belysningsanlæg .. (222.)
Kirke= og Undervisningsmin. Cirk. ang.,

at den Overlevelsesrente eller Livsfor¬

sikring, som de ved det offentlige Skole¬

væsen ansatte Lærere ere pligtige at

erhverve for deres eventuelle Enker, i

Henhold til Lov 8. Marts 1856 § 21

og Lov af 18. Juni 1870 § 22 skal teg¬

nes i Livsforsikrings= og Forsørgelses¬

anstalten af 1871 222.

Lov for Island om Pant 223.

Lov for Island om Exekution 226.

Lov for Island om Fattigunderstøttelse og

Forsørgelse 243.

Kundgjørelse ang. Udvidelse af de i Lov

af 29. December 1857 om ondartede og

smitsomme Sygdomme hos Husdyrene

givne Forskrifter til Svinedifteritis (245.)

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. ang.,

hvorvidt afskedigede Militære i Kjøben¬

havn vedblive at henhøre til Garnisons

Menighed 246.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. ang.,

at den Omstændigged, at en Person boer

tilhuse som Logerende eller Pensionær,

ikke fritager ham for at svare Præste¬

Penge 246.

Indenrigsmin. Skr. ang. Forstaaelsen af

den i § 6 i Kjøbstadkommunalloven fast¬

satte Betingelse for kommunal Valgret, at

Vedkommende i det forud for Valget

gaaende Kalenderaar har svaret direkte
Skat til Kommunen 247.

Bekjendtgjørelse ang. Approbation paa en

af Kjøbenhavns Brandforsikringsrepræsen¬

tantskab vedtagen Beslutning om For¬

andring af den hidtil fastsatte Betaling
1249.)for Omvurderingsforretninger....

5

5, 6

Side.

194.

197.

198



1887.

Lov om Foranstaltninger mod den saa¬14. Decbr.

kaldte Svinedifteritis
* * * * * * * * * * * * * * * * *

Forbud imod Svine¬Bekjendtgjørelse ang14.

or Affald paa Stadenahold paa Lossepladser

Kjøbenhavns Grund amt i Kjøbenhavns

Amts søndre, nordre og Amager Birkerm. m.
— Forhandling i Kjø¬Bekjendtgjørelse ang.14.

benhavn af Kjød i fersk Tilstand.

Bekjendtgjørelse ang. Slagtning af Kvæg14.

i Kjøbenhavn

16. Anordning ang. en Forandring i Ud¬

redelsesmaaden af de Pensioner, der til¬

lægges entledigede Præster af deres hidtil

havte Embeder

16. Kirke= og Undervisningsmin. Skr. ang.,

at Skolelæreren ikke kan fordre Erstatning

af Kommunen for Offertab, hidrørende

fra, at Sognebeboerne slutte sig til en

Frimenighed
19. Plakat ang. Torveordenen i Kjøbenhavn.
)
A0). Bekjendtgjør. ang. Stadfæstelse paa et

Tillæg til Vedtægten for Kjøbenhavns

Brandforsikring
28. Lov om Forandring i Lov om Tilveie¬

bringelsen af Tegninger og Overslag til

Gjenopførelsen af Christiansborg Slot af
1. April 1887

30. Tillæg til Bestemmelsen af 26. April

1881 angaaende en Omordning af Poli¬

tiets Hovedstations 2. og 3. Afdeling ...
31. Justitsmin. Cirk. ang. Indlæggelse af

Delinkventer til Observation i Sindssyge¬

anstalterne

1888.

19. Januar. Allerhøieste Rejolution ang. Statens Pa¬
pirforbrug

20. Indenrigsmin. Skr. ang. Omfanget af
den Borgmesteren som Formand i By¬

raadet tilkommende disciplinære Myndighed
overfar Raadets Medlemmer

Tolvte Hæfte.

XXV
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5
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Side. Side.

199.(249.)

201.(249.)

254.

249.

202.((255.

255.

203.(256.

204.(256.)

205.256.

256.

257.

206.(257.)
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XXVI

1888.

23. Jannar.

7. Februar.

10.

10.

10.

10.

13.

23.

25.

27.

1. Marts.

a

* i
5(0) E

Side.

Justitsmin. Skr. ang., at det ikke paa¬

hviler Amtet, forinden Afsoningsordre med¬

deles paa Bøder, der ved Forlig under pri¬

vate Politisager ere tillagte offentlige Kasser,

at undersøge, om Vedkommende ved For¬

ligets Indgaaelse har været fuldmyndig. 259.

Indenrigsmin. Skr. ang. Afholdelsen af
Omkostningerne ved Ekviperingen og
Afleveringen af døvstumme Børn, der

ifølge Paalæg fra Ministeriet for Kirke¬

og Undervisningsvæsenet skulle optages
paa et Døvstummeinstitut 260.

Lov om Forandring i Lov indeholdende

Bestemmelser angaaende Forvaltningen af

Umyndiges Midler af 26. Mai 1868 §s
206.4 og 6m. m. (261.)

Anordning om Forandring i § 6, 2.

Punktum, i Anordning af 12. November

1870 om Udlaan af Umyndiges og andre

under offentlig Bestyrelse eller offentligt
207.Tilsyn staaende Midler m. m. (261.)

Lov om Islands Sparebank. 261.

Lov for Island om Udskjænkning og Salg
af spirituøse Drikkevarer 271.

Justitsmin. Cirk. ang. Udgifter til Befor¬
dring og Dagpenge til Gendarmer, der af

civile Myndigheder benyttes til Transport af

Arrestanter fra en Jurisdiktion til en anden 275.

Indenrigsmin. Skr. ang. en Kjøbstads¬

lærers Forpligtelse til at svare Skatter af
275.Embedsjord

Bekjendtgjørelse om Vilkaarene for Til¬

ladelser til Indsættelser i Overformynde¬

riet af ontante Midser. (277.) 208.

Bekjendtgjørelse om, at Tilladelse til Ind¬
sættelse i Overformynderiet af kontante

Midler i Beløb paa over 1,000 Kr. indtil
208.videre ikke meddeles 277)

Lov om Forlængelse af den midlertidige

Iagtlov af 17. April 1885 1277.) 208.

5*
e

6 (9

Side.



9.

10.

13.

15.

15.

17.

19.

1888.

1. Marts.

2.

3.

XXVII

* * —

2 522.
2 5,66

(0)

Side. Sidt.Lov om en forhøiet Ligning til Aalborg
(277.) 209.Amts Skolefond

Indenrigsmin. Skr. ang., at der kun kan

affordres de Torvesøgende Stadepenge i 2de
enkelte Kjøbstæder, hvor særlig Hjemmel

278.dertil haves

Indenrigsmin. Skr. ang., at en Over¬

ligningskommission havde været beføiet

til at nægte at efterkomme en Begjæring

fra Ligningskommissionen om at faa en

en Udskrift af Overligningskommissionens
278.Forhandlingsprotokol

Justitsmin. Skr. ang. Strandfogdernes Ret
279.til at opbjerge ilanddrevne Stykkerfra Vrag

Bekjendtgjørelse ang. Forbud mod Indførsel

her til Landet fra de forenede Stater af Nord¬

amerika af Flæsk og andre raa Produkter
280.af Svin

Justitsmin. Skr. ang. Hjemsendelse af en

her sig opholdende Tydsker til Kiel, hvor

hans Familie var under Fattigforførgelse. 280.

Indenrigsmin. Skr. ang., hvorvidt Eierne af

to Gaarde i en Kommuue, som bo udenfor

Kommunen og lade Gaardene bestyre ved en

Bestyrer og en eller to Tjenestefolk. ganske
kunne fritages for Snekastningsarbeide .. 281.

Justitsmin. Skr. ang., at Præsten er

uberettiget til at døbe et uægte Barn med

den udlagte Barnefaders Efternavn, naar

denne nægter sit Samtykke dertil 282.

Justitsmin. Skr. ang., at der intet er til
Hinder for, at Politimesteren lader Bøde¬

domme i private Straffesager forkynde og

derefter modtager Bøden, uagtet fatalia

appellationis endnu ikke ere udløbne. 283.

Finansmin. Skr. ang., at de Pensio¬

nærerne i Graabrødre Hospital i Odense før

deres Indtrædelse tilhørende Midler, selv om

de efter Fundatsens Bestemmelse overle¬

veres til Hospitalet, ikke i Pensionærernes

levende Live overgaa i Hospitalets Eie .. h 284.



XXVIII

1888.

23. Marts.

23.

23.

23.

)*
2..

26

28.

28.

28.

28.

28.

31.

31. —

31.—

Lov om Fritagelse for Læsteafgift ved

Indførsel af Raafisk i udenlandske Fisker¬

skibe til Færøerne

Lov om Dag= og Natsignaler for danske

Skibe i Havsnød samt om Forholdsregler
iTilfælde af Skibes Sammenstød.

Lov om Forbud mod Forhandling af

spirituøse Drikke til Fiskere i Nordsøen

udenfor Søterritoriet m. v.

Lov om Anlæg af et Frilager ved Kjø¬

benhavns Toldbodplads
* *

Indenrigsmin. Skr. ang. Byraadets Pligt til

at paaligne Menighedens Medlemmer de Be¬

løb, som efter vedkommende Kirkeregnskab

behøves til Dækning af Kirkens Underskud

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. ang.,

hvorledes der kan forholdes, naar For¬

skrifterne om Familienavne ere tilsidesatte

ved Børnenes Daab

Vedtægt, hvorved bestemmes, hvad der er at

anse som bunden Næring i Kjøbenhavn

Vedtægt, hvorved bestemmes, hvad der er

at anse som bunden Næring i Frederiks¬

berg Sogns Bydistrikt.

Vedtægt, hvorved bestemmes, hvad der er at

anse som bunden Næring i Odense Kjøbstad

Vedtægter, hvorved bestemmes, hvad der

er at anse som bunden Næring i de øvrige

Kjøbstæder m. m.

Vedtægt, hvorved bestemmes, hvad der er

at anse som bunden =Næring i Land¬

distrikterne

Lov om Forlængelse af Gyldighedsfristen

for Loven af 1. April 1887 sigtende til

at lette Konverteringen af Prioritetslaan

i faste Eiendomme

Lov ang. Stempelafgiften af de af Kjø¬

benhavns Havnevæsen for et Laan paa

3,000,000 Kr. udstedte Partialobligationer
Børsorden

2
5 *2.

2
09 2 57 C

i .  — * * —

Side.Side.

(286.) 209.

211(286.)

(286. 212.

(286.) 214.

287.

288.

214.(289.

217.(289.)

217.(289.)

221.(289.)

231.290.)

233.(290.)

290.

291.



5.

5.

5.

5.

1888.

31. Marts.

1. April.

I.

I.

I.

1.

1.

4.

Lov om Gjenoprettelse af et Kontorchef¬

embede uuder Ministeriet for Kirke= og

Undervisningsvæsenet.

Foreløbig Lov om Indtægts= og Udgifts¬

bevilling indtil Finansloven for Finans¬

aaret fra 1. April 1888 til 31. Marts

1889 er given

Lov ang. en forhøiet Ligning til gl. Ros¬
kilde Amts Skolefond

Lov om Forøgelse af Assessorernes Antal

i Landsover= samt Hof= og Stadsretten i

Kjøbenhavn samt om en Forandringi

Hof= og Stadsretten af 15. Juni 1771

§ 6.

Lov om Vederlag for Kontorudgifter til

forskjellige Rebetjentembeder
* * * * * * * *

Lov om Ligning af Bidrag til Kirkerne

i Kjøbenhavn
* * *

Lov om Byggeforetagender for Universitetet

Justitsmin. Skr. ang., hvorvidt et By¬

raads Fattigudvalg havde været beføiet til

at nægte en Distriktslæge Betaling for

Undersøgelse af i af ham ikke tidligere

behandlede Personers Helbredstilstand, der

af Fattigvæsenet var begjæret foretagen

til Oplysning under Kommunens For¬

handlinger med andre Kommuner

Lov om et Tilskud af Statskassen til

Opførelse af en Bygning for Ny Carls¬

berg Glyptothek

Lov om Konsulatafgifter

Lov om Ansættelse af en Straffedommer

i Frederiksberg Birk

Lov om Erstatning for uforskyldt Vare¬

tægtsfængsel og Straf efter Dom samt

om Udredelse i visse Tilfælde af Sagens

Omkostninger i offentlige Straffesager.

Lov om Fabrikation og Forhandling af

Margarine

XXIX

* * 85 2V.
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Side.Side.

293.

(293.) 234.

(293.) 234.

(294.) 235.

(294.) 235.

(294. 236.

(294. 237.

294.

237.295.)

238.295.

(295.) 239.

295.) 242.

295.) 244,
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XXX

1888.

5. April.

7.
5.

5.

5.

7.

7.

7.

11.

12.

13.

17.

—

1 *X
*25
(0

-—
Side.

Lov om Stemplingen af Arbeider for¬
færdigede af Guld eller Sølv. (295.)
Lov om Fiskeriet i Danmark (295.

(295.)Postlov

Lov om Anskaffelse af Maskiner til Ge¬

værfabrikation samt af Geværpiber og
Ammunition 296.

Lov om Opfyldning af en Grund ved
Kalvebodstrand 296.

Bekjendtgjørelse ang allerhøieste Resolution

af 5. d. M. om Ophævelse af Tiltale og

Benaadning for idømt Straf for visse

Lovovertrædelser (296.)
Indenrigsmin. Skr. ang., hvorvidt Hver¬

vet som Revisor for en Kjøbstads kom¬

munale Regnskaber ikkun kan paalægges

de med Borgerskab forsynede Indvaanere. 296.

Justitsmin. Skr. ang., hvorvidt en Di¬

striitslæge er berettiget til at forlange

Betaling for at have undersøgt og obser¬
veret en Arrestant i Henseende til dennes

mentale Tilstand 297.

Justitsmin. Skr ang., hvorvidt en Sogne¬
soged er pligtig til uden Betaling at
foretage Læsning til Kirkestævne af Be¬

kjendtgjørelser, der ere udfærdigede i Hen¬

hold til Loven om Vands Afledning og
298.Afbenyttelse af 28. Mai 1880 §s 4 og 28

1

Bekjendtgjørelse ang. Margarinebeholderes
302.Form og Mærkning m. v. ((298.)

Indenrigsmin. Skr. ang., at der intet

haves imod, at der til Medhjælp for et

Byraadsudvalg udredes et vist Beløb, men

at dette Beløb ikke maa tillægges noget

af Byraadets Medlemmer 298.

*).Bekjendtgjørelse om Størcelsen af den

Rente, der af Overformynderiet skal svares

af indkomne kontante Penge indtil den

første efter Indbetalingen kommende Juni
eller December Termin. (299.) 304.

*

2 6

Side.

250.

253.

278.

301.



1888.

17. April.

19.

—20.

20. —

20.

20.

20.

20.

20.

24.

26.

28.

30.

Justitsmin. Skr. ang., at en Tilladelse til

en Bygnings Opførelse i Kjøbenhavn ikke

kunde nægtes af Hensyn til dens Udseende

Justitsmin. Skr. ang. forskjellige Spørgs¬
maal om Udredelsen af Omkostninger i
en Justitssag

Lov om Underholdningsbidrag til Børn,

der ere avlede udenfor Ægteskab, m. m.

Lov om Godtgjørelse til Vidner i offent¬

lige Sager
Lov om Foranstaltninger imod Udbredelse

af smitsomme Sygdømme

Lov om Tilsyn med Pleiebørn

Bekjendtgjørelse ang. Ophævelse af Post

10 i Anordning af 30. August 1881 og

af § 2b i Anordning af 12. Mai 1882.

Anordning, hvorved Lov om Fabrikation

og Forhandling af Margarine m. m. af

5. April 1888 sættes i Kraft paa Fær¬

HeERE

Reglement for Undervisningen ved Kunst¬
akademiet

Regulativ for Undervisningen i Byg¬

nings=Statik og borgerlig Bygningskunst
samt for Afholdelsen af de Prøver i disse

Fag, som give Adgang til Afgangsprøve

for Arkitekter ved det kongelige Akademi
for de skjønner Kunster, gjældende for de

tekniske Skoler i Kjøbenhavn, Odense og

Aarhus

Bekjendigjør. vedrørende den internationale
Konvention angaaende undersøiske Tele¬

grafkablers Beskyttelse

Allerhøieste Resolution ang. Uniform og

Rang for Straffedommeren i Frederiks¬

berg Birk

Bekjendtgjørelse om Forandring i de Vil¬

kaar, paa hvilke visse under Justitsmini¬

steriets Tilsyn bestyrede Midler maa ud¬

laanes

11

XXXI
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56
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Side. Side.

299.

300.

(303. 305.

(303. 307.

303.) 308.

(304.) 320.

(304.) 322.

304.

306.

316.

320.

322.

322.



XXXII

1888.

3. Mai.

4.

4.

4.

3
5.

12.

12.

15.

15.

15.

15.

17.

1)7351
*.if 10)V.

Side.

Anordning om Dag= og Natsignaler for

danske Skibe i Havsnød (323.)

Justitsmin. Skr. ang. en Jordemoders

Ret til at kræve Betaling for en paa
Fattigvæsenets Rekvisition forgjæves fore¬

tagen Reise for at assistere ved en paa

Fattiggaarden under Fattigforsørgelse væ¬
323.rende Piges Barselfærd.

Bestemmelser om en fri Fortsættelsesskole
324.for unge Kunstnere

Bestemmelser om Privatateliers for Kunst¬

325.HeTE *

Anordning om Signaler for Lods. (326.)

Tillæg til Politivedtægten for Kjøbenhavn

af 22. Juni 1883 angaaende Forandring

af Vedtægtens § 69 (326.)
Generaldirektor. for Skattev. Cirk. ang.
Bygningsafgift af Kjældere. 326.

Indenrigsmin. Skr. ang. Detailhandleres

Forpligtelse til at have et Aftryk af Mar¬

garineloven ophængt i deres Lokale. 326.

Indenrigsmin. Skr. ang. Forstaaelsen af

Bestemmelsen i Næringsloven af 29. De¬

ccmber 1857 § 13 om, at der ved Med¬

delelse af Næringsbevis paa Landet skal

udredes den Kjendelse, som for samme

Næring erlægges i nærmeste Kjøbstad i

samme Provinds 327.

Plakat ang. Torvehandelen i Kjøbenhavn. (327.)

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. ang.,

hvorvidt en Sognepræst færskilt kan an¬

sættes til Snekastning, naar Præstegaarden

er bortforpagtet 327.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr ang.,

hvorvidt Lærerinder ved en Kjøbstadskole

skulle medregnes ved Spørgsmaal om,

hvor mange af dennes Lærerposter der

skulle være af høieste Lønningsgrad. 328.

Bekjendtgj. ang. Farven for Margarine. (329.,

V a
m

il.

2
56
— ——

Side.

324.

325.

326.

327.

327.



1888.

18. Mai.

23.

24.

24.

26.

26

2. Juni.

2.

4.

6.

Generaldirektor. sor Skattev. Cirk. ang.

Stempling m. v af de Bøger, som Mar¬

garineforhandlere ere pligtige at føre.

Bekjendtgjørelse om Stempling af Policer

vedrørende Forsikringer mod Ulykkes¬

tilfælde

Indenrigsmin. Skr. ang. Forstaaelsen af
Ordene i Margarinelovens § 12: „ethvert

Meieri, hvor der benyttes fremmed Hjælp“

Justitsmin. Skr. ang. borgerlig Vielse af

et til den engelsk=reformerte eller den

anglikansk=biskoppelige Menighed hørende
Par

Reglement for Anvendelsen af de Papir¬

sorter, som af Ministeriet for Kirke= og

Undervisningsvæsenet anskaffes eller be¬

stilles til Brug i Statstjenesten, samt om

Blæk til samme Brug

Bekjendtgjørelse om Forhandling af de

Papirsorter, som af Ministeriet for Kirke¬

og Undervisningsvæsenet anskaffes eller

bestilles til Brug i Statstjenesten.

Anordning, hvorved de i Lov af 2. Juli

1880 indeholdte Bestemmelser om Adgang
til at opnaa den ved bemeldte Lov hjem¬

lede Beskyttelse for Varemærker gjøres

anvendelige til Fordel for Indlændinge

og Udlændinge, der i Østerrig=Ungarn

frembringe eller forhandle Varer, bestemte
til at bringes i almindelig Omsætning ..

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. ang.

Antagelse af Vikarer for Lærere ved en

Kjøbstadskole

Kirke= og Undervisningsmmn. Skr. ang.

Betalingen for Udskrifter af Begravelses¬

protokollen til Oplysning om et Dødsfald

Bekjendtgjørelse om en mellem Kongeriget

Danmark og Kongeriget Portugal afsluttet

Handels= og Skibsfart=Traktat..

XXXIII
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3
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Side. Side.

329.

(329.) 327.

329.

330.

331.

351.

328.(352.)

352.

353.

(354) 328.



XXXIV

1888.

8. Juni.

10.

14.

15.

16.

19.

19.

23.

Justitsmin. Skr. ang., om Bestemmelsen

om Reiseudgifter i 2. Stykke af 8 1 i

Lov 20. April 1888 om Godtgjørelse til

Vidner i offentlige Sager, ligesom Be¬

stemmelsen i Paragraffens 1. Stykke om

Godtgjørelse for Indtægtstab, ikkun er

anvendelig paa de i økonomisk Henseende

mindre velstillede Personer

Bekjendtgjør. ang. Afholdelsen af alminde¬

Forberedelsesexamen ved Examens¬lig

kommissionen i Kjøbenhavn tre Gange

aarlig
2

Indenrigsmin. Skr. ang. Omsætning til
den nugjældende Mønt af de i Lov af

12. Marts 1864 § 1 ommeldte Maximal¬

beløb for Refusion mellem Kommunerne af

ydet Fattigunderstøttelse

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. ang.

Befordring af Provsten og Synsmændene

til Kirkesyn

Justitsmin. Skr. ang. Fastsættelsenog

Inddrivelsen af Underholdningsbidrag til

uægte Børn

Foreløbig Lov om Ophævelse af foreløbig

Lov af 2. November 1885 angaaende

Tillæg til den almindelige borgerlige

Straffelov

Anordning ang. Oprettelsen af Tand¬
lægeskole og Forandringer i Reglerne om

Tandlægeexamen

Justitsmin. Skr. ang., hvorvidt der i Hen¬

hold til Reglement for Fattigvæsenet paa

Landet af 5. Juli 1803 § 46 Nr. 4 kan

afkræves en Udlægsskjødehaver paa en
Eiendom i en Landjurisdiktion den i Ju¬

stitsministeriets Skrivelse af 5. Januar

1858 og 13. Juli 1869 omhandlede Attest

for, om han i Anledning af Eiendoms¬

overdragelsen har erlagt en Gave til „de
Fattiges Kasse“ eller ikke

24F
3
5

Side.

354.

354.

355.

356

356

(357.)

(357.)

357.

X
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Side.

331.

331.



1888.

29.Juni.

26.

6. Juli.

7.

14.

19.

21.

21.

21.

Justitsmin. Skr ang. Udredelsen af Om¬

kostningerne i Anledning af en af Over¬

formynderiet forlangt Omvurdering af en

fast Eiendom, som Eieren havde vægret

sig ved at lade foretage

Indenrigsmin. Skr. ang. en Besværing

fra nogle Landslagtere over et for en

Kjøbstad i Henhold til sammes Politi¬

vedtægt affattet Reglement for Torve¬

handelen i Kjøbstaden

Justitsmin Skr. ang. Forstaaelsen af

kongl. Resolution af 16. Juni 1876, 3.

Passus, om Reglerne for Overtagelsen af

et Apothek, der tidligere har været drevet

af en anden

Justitsmin. Skr. ang., at Lov 20 April

1888 § 6 ikke hjemler en Kommunal¬

bestyrelse Ret til at fordre en Barnefader

efterlyst af Politiet, hvis Alimentations¬

pligt ikke er lovlig konstateret

Justitsmin. Skr. ang. forskjellige Spørgs¬

maal vedrørende Overtrædelser af Mar¬

garineloven

Indenrigsmin. Skr. ang. Noteringeri

Kirkebogen om et ugift Fruentimmers

Opholdssted Timaanedersdagen før hendes

Barnefødsel

Justitsmin. Skr. ang forskjellige Spørgs¬

maal vedrørende de ved Lov 20. April

1888 Nr. 78 § 1 indførte overordentlige
Sundhedskommissiorer

Justitsmin. Skr. ang., at det ikke af de

danske Øvrigheder kan paalægges en Per¬

son i Udlandet at yde Underholdnings¬

bidrag i Henhold til Lov 20. April 1888
Nr. 76 m. m.

Bekjendtgjør. om et Tillæg til Tarifen

for den almindelige Brandforsikring for

Landbygninger

XXXV
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Side. Side.

358.

359.

360

361

362.

363.

364

i 366.

367



XXXVI

1888.

24. Juli.

24.

25

26.

26.

27.

27.

28.

30.

Bekjendtgjørelse om Forandring i den af

Justitsministeriet under 15. Juni 1886

stadfæstede Sundhedsvedtægt for Kjøben¬
havn

Bekjendtgjørelse om et af Justitsministeriet

stadsæstet Tillæg til Sundhedsvedtægt for

Kjøbenhavn af 15. Juni 1886

Justitsmin. Skr. ang., at Amtet er be¬

rettiget til at gjøre Beskikkelsen af en

Sagfører i Medfør af Lov om Erstatning

for uforskyldt Varetægtsfængsel m. m. af

5. April 1888 § 3 afhængig af et Skjøn

over, om Paastanden kan sættes igjennem

Justitsmin. Skr. ang., hvorvidt der til

Opførelsen af en ikke brandfarlig med

Brandgavl forsynet Bygning i en Afstand

af mindre end 5 Alen fra en ligeledes

ikke brandfarlig Nabobygning uden Brand¬

gavl udkræves Dispensation fra Brand¬

politilov af 2. Marts 1861 § 1 Nr. 1.

Indenrigsmin. Skr. ang. fortsat For¬

førgelse af en Familie i Henhold til Pla¬

kat 28. December 1827 § 2, efter at

Familiefaderen var hjemsendt til Sverrig

Justitsmin. Skr. ang., hvorvidt Lov af

20. April 1888 om Underholdningsbidrag

til Børn, der ere avlede udenfor Ægteskab

m. m. § 4 kan komme til Anvendelse

uanset at Barnefaderen har forladt Landet

Bekjendtgjørelse om Gebyr=Taxt for Em¬

bedshandlinger, udførte ved de kongelige

Konsulater og Vicekonsulater

Indenrigsmin. Skr. ang., hvorvidt Ud¬

redelsen af Omkostningerne ved et aands¬

svagt Barns Anbringelse paa en Abnorm¬

anstalt kan betragtes som en Forældrene

ydet Fattighjælp.

Justitsmin. Skr. ang., hvorvidt Instrux

for Distriktslæger af 22. Oktober 1877

§ 12 er forandret ved Lov om Foran¬6

339.

—
* —24— §3 9

5009 *

Side.Side.

334.(368.)

(368.) 335.

368.

369

369.

370.

(371.)

371.

*



8.

8.

1888.

31. Juli.

4. August.

4.

4.

7.

XXXVII

* *
S5
62162

Side. Side.

staltninger mod Udbredelse af smitsomme
372.

Sygdomme af 20. April 1888 § 2.
Justitsmin. Skr. ang., hvorvidt Kancelli¬

cirkulære af 10. Juni 1828 er ophævet

ved Lov 20. April 1888 § 4 om Under¬
373.

holdningsbidrag m. m.

Bekjendtgjørelse om en mellem Danmark

og Tydskland afsluttet Konvention an¬

gaaende Jernbanen fra Ribe over Tønder,
374.

Husum og Frederiksstad til Heide.
Indenrigsmin. Skr. ang. en Tilføining
til et i Henhold til Ministeriets Cirkulære

af 28. Mai 1874 udfærdiget extraordinært
377.

Hjemstedsbevis

Justitsmin. Skr. ang., hvorvidt Skoledisciple,

der have deres Forældre eller Hjem i

Skolebyens Omegn, men for Skolegangens

Skyld ere satte i Pension med Kost og

Logis hos Familier der i Byen, ere at

henregne til de i Lov om Tilsyn med

Pleiebørn af 20. April 1888 ommeldte

Pleiebørn og falde ind under denne Lovs
377.

Bestemmelser

Justitsmin. Cirk. om ved Afgivelsen af

Resolutioner, hvorved Alimentationsbidrag
paalægges Barnefædre, saavidt muligti

Resolutionen at angive foruden vedkom¬

mende Barnefaders fulde Navn og Stil¬

ling tillige hans Fødselsdatum, Føde¬

kommune og Opholdssted ved Resolutionens
378.Udfærdigelse

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. ang.,

at en Konfirmationshandling i et Dissen¬

tersamfund ingen Betydning har for Ud¬
378.skrivningen af Skolen

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. ang.,

i hvilken Kirkebog en Brudevielse udført

i et andet Sogns Kirke og ved et andet

Sogns Præst end det, hvor Bruden hører

hjemme, skal indføres 1 379.



XXXVIII

1888.

10. August.

11.

14.

15.

17.

17.

18.

21.

23.

Indenrigsmin. Cirk. ang. Fordringerne

til Beskaffenheden af de Lokaler,som

Sogneraadene ere pligtige at anvise Læ¬

gerne til Foretagelse af den offentlige

Koppeindpodning

Bekjendtgjør. om, at Stadslægen paa

Frederiksberg som Distriktslægens Sted¬

fortræder og under hans Overtilsyn fun¬

gerer som Epidemilæge i Frederiksberg
Kommune

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. ang.,

at Forlovere skulle indestaa for, at Brud¬

gom og Brud ikke have forseet sig med

hinanden, medens en af Parternes første

Ægtefælle levede

Justitsmin. Skr. ang., at Lov om Under¬

holdningsbidrag til udenfor Ægteskab

avlede Børn m. m. af 20. April 1888

§ 1 ikkun omfatter de uægte Børn, med

Hensyn til hvilke Faderens Forsørgelses¬

pligt ikke allerede var ophørt ved Lovens

Ikrafttræden

Kongl. Resolution ang. Dekanatet i det

kongelige Sundhedskollegium.

Kongl. Resolution ang. Bemyndigelse for

Biskopperne til at tillade Afholdelsen af

Kommunion paa Ugedagene uden fore¬
gaaende Prædiken

Bekjendtgjørelse ang. en mellem Danmark

og Sverrig afsluttet Overenskomst an¬

gaaende det ene Riges Undersaatter, som

paa det andet Riges Omraade falde Fat¬

tigvæsenet til Byrde

Indenrigsmin. Cirk. ang., hvorledes Be¬

boerne af de med Hensyn til Fattig= og

Skolevæsen under en Kjøbstad hørende

Landdistrikter ere stillede i Henseende til

Deltagelse i Valg til Landsthinget..
Tillæg til Politivedtægten for Kjøbenhavn
af 22. Juni 1883 §1'

2

5
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Side.

380.

381.

381.

382.

383.
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384.
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1888.

24. August.

27.

1. Septbr.

1.

3.

4.

4.

XXXIX

3
*—2.453
5, 69 *

Side.Side.

Justitsmin. Skr. ang., hvorvidt der i Lov

af 20. April 1888 om Foranstaltninger
imod Udbredelse af smitsomme Sygdomme

haves Hjemmel til at forbyde Salg af

Mælk fra Steder, hvor der hersker Dif¬

teritis, tyføid Feber eller Skarlagensfeber,

forsaavidt disse Sygdomme ere tagne

under offentlig Behandling. 386

iJustitsmin. Skr. ang., at Domme

Betleri= og Løsgængerisager skulle for¬

kyndes Domfældte ved Stævnevidnerne,

selv om de ved Dommenes Afsigelse

maatte have erklæret sig tilfredse med

samme 387

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. ang.

de Afgifter til Skolevæsenet, som Baptister

som hørende til et her i Landet ikke aner¬

kjendt Trossamfund have at erlægge i

Henhold til Grundlovens § 77. 387.

Meddelelse om de af Overøvrighederne i
Henhold til Lov af 20. April d. A. om

Underholdningsbidrag til Børn, der ere
avlede udenfor Ægteskab, for Femaaret

1. Mai 1888 til 30. April 1893 fastsatte

Normalbidrag 389

Generaldirektor. for Skattev. Cirk. ang

Beregningen af den i Stempellovens §§

10 og 11 med Hensyn til Stempling af

Dokumenter fastsatte Frist af 3 Uger efter
Dokumentets Oprettelse. 390.

Justitsmin. Skr. ang. Forstaaelse af Ud¬

pantningslovens Bestemmelse om, at Ud¬

pantningsretten vedvarer indtil et Aar

efterat Fordringen er forfalden 390.

Kirke= og Uudervisningsmin. Skr. ang.,

at et Sogneraad maa kunne træffe Be¬

stemmelse om, at Kommunens Skolebyg¬

ninger skulle udmeldes af den almindelige

Brandforsikring for Landbygninger og op¬
tages i en anden 391



14.

4.

7.

8.

8.

8.

XI

1888.

4. Septbr. Justitsmin. Skr. ang., at Bestemmelserne

i § 4 af Lov af 20 April 1888 om

Underholdningsbidrag til Børn, der ere

avlede udenfor Ægteskab m. v. ere an¬

vendelige i et Tilfælde, hvor Moderen

til det paagjældende uægte Barn senere

har indgaaet Ægteskab

Anordn. om Behandlingen af Postfor¬

sendelser til og fra Stats= og kommunale

Myndigheder

Anordn. om Posternes Benyttelse

Indenrigsmin. Cirk. ang. Indenrigs¬

ministeriets Bekjendtgjørelse Nr. 160 af

18. August 1888 angaaende den mellem

Danmark og Sverrig afsluttede Overens¬

komst angaaende det ene Riges Under¬

saatter, som paa det andet Riges Om¬

raade falde Fattigvæsenet til Byrde.

Allerhøieste Resolution ang. Indsamling

af frivillige Gaver i Kirkerne ved extra¬

ordinære Gudstjenester o. I.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. ang.,

at Landsbykirker i Jylland maa udslettes

af den almindelige Brandforsikring for

Landbygninger og indmeldes i den saa¬

kaldte „Wistoftske Brandforsikring“.

Generaldirektor. for Skattev Skr ang.,

hvorvidt Thinglæsning af en Anmeldelse

fra Overformynderiet om Transport til

sammes indenbys Afdelings almindelige

Masse af en Panteobligation med Pant

i en fast Eiendom vil kunne foretages

uden Erlæggelse af Gebyr i Henhold til

Lov af 26. Mai 1868 § 14, 2. Punktum
Justitsmin. Skr. ang., hvilket Honorar

der tilkom en Distriktsjordemoder for en

Tur udenfor hendes Distrikt, til hvilket

hun blev hentet af en Husmand for at

betjene dennes Hustru ved Barnefødsel,

hvilket dog ikke skete, da vedkommende

S*
3*
2 5
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Side.

392.

(392.)
392.

497.

501.)

501.
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1888.

19. Septbr.

19.

19.

19.

24.

27.

28.

Distriktsjordemoder forinden hendes An¬

komst var kommen tilstede

Bekjendtgjør. ang. Postforholdet mellem

Kongeriget og de dansk=vestindiske Øer ..
Justitsmin. Skr. ang., at Lov af 20

April 1888 ikke hjemler et Paabud til
Beboerne om at udflytte af Huse, hvori

en smitsom Sygdom er optraadt, med

mindre Sygdymmen tages under offentlig

Behandling

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. ang.,
hvorledes der som Regel vil være at for¬

holde med Antagelsen og Lønningen af

Vikarer for Landsbyskolelærere i disses

Sygdømsforfald

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. ang.,
hvorvidt Expropriation af Jord til en ny

Skolelod var berettiget i et Tilfælde, hvor

en forestaaende Omordning af Skole¬

væsenet i Sognet gjorde det ønskeligt at

flytte Skolen til en heldigere beliggende

Plads, som ikke kunde erhverves ved privat

Overenskomst

Justitsmin. Skr. ang., at Loven om

Vidnegodtgjørelse er anvendelige i alle
Sager, der behandles efter de for krimi¬

nelle Sager og offentlige Politisager gjæl¬
dende Procesformer, og at Reglen i Lovens

§ 1, 2. Stykke, er anvendelig med Hensyn

til alle Vidner uden Hensyn til, om de

ere nformuende eller ei.

Justitsmin. Skr. ang., at en Barne¬

moder, der paa egen Haand har for¬

anlediget foretaget en forgjæves Udpant¬

ningsforretning for et skyldigt Underhold¬

ningsbidrag til sit uægte Barn, ikke derved

er afskaaret fra at fordre Bidraget betalt

gjennem de kommunale Myndigheder

Justitsmin. Skr. ang., i hvilket Omfang

den overordentlige Sundhedskommission

XII

7,3*
* 55
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—

Side. Side.
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503.

505.

506.

507.

507.
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XLII

1888.

28. Septbr.

10. Oktbr.

10.

10.

12.

17.

17.

er berettiget til at overlade Afgjørelsen af

de under dens Ressort hørende Anlig¬

gender til enkelte af dens Medlemmer.

Firke= og Undervisningsmin. Skr. ang

Fremgangsmaaden, naar fraskilte Ægte¬

folk ønske at forny Samlivet med hinanden

Justitsmin. Cirk. ang., at det ved Ud¬

levering af Bevillinger til i levende Live

at indkalde sine Kreditorer vil være at

paase, at disse Bevillinger ikke gives til

Personer, der have været under Konkurs,

førend det er godtgjort, enten at Boet er

extraderet, eller at Vedkommende har fyl¬

destgjort alle dem, der have anmeldt Krav
i Boet

Justitsmin. Skr. ang., hvorvidt Udgifter

ved en Epidemi, forinden denne i Hen¬

hold til Ministeriets Resolution tages

under offentlig Behandling, kunne refun¬

deres af det Offentlige

Justitsmin. Skr. ang. Honorar til en

Distriktslæge for en af ham efter Rekvi¬

sition af en Herredsfoged foretagen Under¬

søgelse af en Arrestant til Oplysning om

dennes Tilregnelighed

Justitsmin. Cirk. ang., at Amtmændene,

naar Indehaverne af Apothekerprivilegier

dø, derom skulle gjøre Indberetning til
Justitsministeriet

* * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Indenrigsmin. Cirk. indeholdende nær¬

mere Forklaring af Bestemmelsernei

Valgloven om de de kommnnale Be¬

styrelser paahvilende Pligter, særlig med

Hensyn til den aarlige Berigtigelse af

Valglisterne til Folkethinget

Allerhøieste Resolution ang, hvad der for¬

staas ped „dansk Adel“ i Fundats for

det adelige Stift Vallø af 14. Mai 1838

§ 9, 1. Punktum

*

I —

09 *

—

Side.

509.

510.

511.

511.

512.

513.

513.

(523.) 364.
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6.

9.

9.

3.

3.

5.

1888.

Oktbr.23.

1. Novbr.

f

Indenrigsmin. Skr. ang., at man ikke

anser Fartøier af under 20 Register=Tons

Brutto forpligtede til at føre Lanterner

af den i Indenrigsministeriets Bekjendt¬

Nr. 23 af 18. Februar 1887 ommeldte

Størrelse, naar Lanternerne iøvrigt ere af

saadan Beskaffenhed, at de ere synlige i

den i Bekjendtgjørelsen angivne Ud¬

strækning

Justitsmin. Skr. ang, at der ikke for

Tiden kunde afkræves en Barnefaders

Forsørgelseskommune et ham ved Dom

paalagt Bidrag til hans nægte Barns

Underhold, da Bidragets Størrelse ikke

kunde fastsættes som Følge af, at Dom¬

men paa Grund af hans Ophold i Ud¬

landet ikke var forkyndt for ham

Fællesregulativ for Statens Sindssyge¬

anstalter

Justitsmtn. Skr. ang., hvorvidt der skal
gjøres Tilførsel til Skifteprotokollen om

Ind= og Udbetalinger i et Bo

Justitsmin. Skr. ang., at Apothekerreg¬

ninger vedrørende Desinfektionsforanstalt¬

ninger i Henhold til § 16 1 Lov af 20.

April 1888 om Foranstaltninger mod

Udbredelse af smitsomme Sygdomme ville

være at undergive Revision af det konge¬
lige Sundhedskollegium, og at Desinfek¬

tionen som Regel ikke behøver at foregaa
under Politiets Tilsyn

Institsmin. Skr. ang. Honorar til Di¬

striktslæger for Epidemireiser

Justitsmin. Skr. ang., at Udgifterne ved

Kur og Begravelse af et uægte Barn,
som var blevet dræbt af Barnemoderen,

ikke kunde betragtes som Delinkvent¬

omkostninger

Justitsmin. Skr. ang., at en af vedkom¬

mende Oversundhedskommission vedtagen

XLIII
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524.
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525.

526.

527.

528.

364.



XIIV

1888.

14. Novbr.

21.

21.

24.

28.

28.

29.

Bestemmelse om, at en af Justitsministeriet

anordnet offentlig Behandling af en

Epidemi skal ophøre, ikke udkræver Ju¬

stitsministeriets Approbation.

Justitsmin. Skr. ang., hvorvidt der tilkom

en Distriktslæge Diæter for paa en Fat¬

tiggaard uden særlig Anledning fra Sogne¬

raadets Side at have tilset en sindssyg

Patient, der kort forinden efter Sogne¬

raadets Begjæring var tagen under Be¬

handling af Distriktslægen.

Bekjendtgjør. ang. Kassation af Stempel¬

mærker ved Fuldmægtige

Justitsmin. Skr. ang., at offentlig Be¬

handling af en Epidemi ikke kan anordnes

af Distriktslægen, men først indtræder,

naar Ministeriets Afgjørelse foreligger

III. III.

Kirke= og Undervisningsmin. Cirk. ang.,

at den Anerkjendelse, som ligger i, at en

Skole er optagen paa Fortegnelsen over

Høiskoler, hvis Elever Skoleraadene kunne

understøtte af det til fattige Høiskoleelever

bevilgede Beløb af Statskassen, kun gjæl¬
der, saalænge Skolen forestaas af dens

nuværende Forstander
Indenrigsmin. Skr. ang., at en Kommune

ikke kan erhverve Næringsadkomst...

Justitsmin. Skr. ang., at de Godtgjørelser

til Vidner, der udbetales i Henhold til

Loven af 20. Aprii 1888, henhører til

de Delinkventomkostninger, som ikke kunne

affordres Tiltalte, samt at de under et

subsidiært Forhør i en offentlig Sag paa¬

løbende Udgifter til Vidnegodtgjørelser

maa afholdes af vedkommende Kommunes

Kasse paa det Sted, hvor Vidneførselen

foretages

Justitsmin. Cirk. ang. Distriktslægens Ret
til Befordring og Diæter i hans Egenskab

I 5S 11* 2:

09 2 0 6
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1888.

30. Novbr.

I. Decbr.

4.

5.

7.

10.

af Medlem af Sundhedskommissionen efter

Loven af 20. April 1888 § 26

Justitsmin. Skr. ang. Indsendelse af

Apothekerregninger til Revision i Sund¬

hedskollegiet

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. ang.

en Forespørgsel fra en Kirketiendeeier, om

hvorvidt det paahviler ham eller Menig¬

heden at vedligeholde de af ham ifølge

Menighedens Begjæring i Henhold til Lov
af 7. Juni 1873 § 4 i vedkommende

Kirke opsatte Kakkelovne

Indenrigsmin. Skr. ang., hvorledes en
Forandring i et Sogneraads Sammen¬

sætning, hvorved Medlemstallet nedsættes

bliver at gjennemføre

Justitsmin. Skr. ang, at de i Medfør af

Lov af 2. Juli 1880 her i Landet til

Behandling indbragte Tilfælde af smitsom

Sygdom falde ind under Reglerne i Loven

af 20. April 1888

Indenrigsmin. Cirk. ang., at Amtmændene

ville have at opfordre Sogneraadene til

at holde vedkommende Posthus, gjennem

hvilket Sogneraadsformanden modtager det

for Sogneraadet bestemte Friexemplar af

Lovtidende, i Kundskab om, hvem der til

enhver Tid er Sogneraadets Formand

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. ang.,

at der i Fremtiden ikke vil blive meddelt

nogen, som, efter at have paabegyndt
Lærerindeexamen, bliver forhindret fra at

fuldende denne, være sig af Sygdom eller

anden Grund, Tilladelse til at underkaste

sig en Tillægsexamen i de manglende
Fag, men at den Paagjældende i saa¬

danne Tilfælde paany maa lade sig

examinere i samtlige til Examen hørende

Fag

XI.V

:7777,
5
2
5 15 5
* * *— —

Side.Side.
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13.

15.

17.

19.

20.

20.

29.

1889.

5. Januar

7.

XIVI

1888.

Decbr.

—

Justitsmin. Skr. ang., at naar en Di¬

striktslæge som Epidemilæge overtager
Behandligen af en under offentlig Be¬

handling værende Sygdom, er der intet

til Hinder for, at der ved Overtagelsen

træffes særlig Aftale med ham om Veder¬

lagets Fastsættelse paa en fra Lov 20.

April 1888 § 20 afvigende Maade m. m.

Bekjendtgjør. om Forhandling af det til

Statstjenestens forskjellige Brug indkjøbte

Papir

Justitsmin. Skr. ang. Forstaaelsen af for¬

skjellige Punkter i Lov af 20. Aprii 1888

om Tilsyn med Pleiebørn
Justitsmin. Skr. ang. Forstaaelsen af

§ 7 i Lov om Foranstaltninger imod Ud¬

bredelse af smitsomme Sygdømme af 20.

April 1888

Lov om Forlængelse af Varigheden af

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

Finantsmin. Skr. ang. Gebyrberegningen

ved Auktion over Høslet og Eftergræs¬

ntug

Indenrigsmin. Skr. ang. Forstaaelsen af

Bestemmelsen af Kjøbstadskommunallovens

§ 20 om, at et Byraad ikke uden Inden¬

rigsministeriets Samtykke kan udskrive

Skat, naar denne er af en vis Størrelse.

* ——

Bekjendtgjørelse ang. en Tillægsexamen i
Naturlære for dem, der have bestaaet 4.

Klasses Hovedexamen i sproglig=historisk

Retning

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. ang.,

paa hvilken Maade det skal konstateres, at

det i Lov 7. Juni 1873 § 4 som Be¬

tingelse for Kirketiendeeieres Forpligtelse

*X E
(9 *

——

Side.
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(538.)

539.

539.

(540.)

540.
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1889.

(. Januar.

7.

16.

24.

24.

25.

31.

2. Februar

——7.

til Anskaffelse af Kakkelovne til Kirkers

Opvarmning forudsatte „Flertal af Fa¬

miliefædre, Enker og andre Personer med

Husstand“ er tilstede

Kirke= og Undervisningsmin. Cirk. ang.

Kontrollen med, at skolepligtige Børn

regelmæssig søge Skolen
Kirke= og Undervisningsmin. Skr. ang.

Eftergivelse af Skolemulkter

Justitsmin. Skr. ang. Tilveiebringelse af

det til Foretagelse af Obduktionsforret¬

ninger fornødne Lokale

Generaldirektor. for Skattev. Cirk. ang

Stempling af Dokumenter ang. Opret¬

telsen af Andelsmeierier

Justitsmin. Skr. ang., at det maa paa¬

hvile den Skifteret, der har meddelt en

Enke Tilladelse til at hensidde i uskiftet

Bo, at afgjøre, om der er tilstrækkelig

Føie til at tage Tilladelsen tilbage..

Justitsmin. Skr. ang. Omfanget, hvori

Udgifter i Anledning af en under offentlig

Behandling tagen Epidemi kunne paa¬

byrdes det Offentlige

Justitsmin. Skr. ang. en Forespørgsel fra

en Kjøbstads Fattigudvalg om, hvorvidt

et Underholdningsbidrag, som var paalagt

en til sit Fødeland hjemsendt svensk

Tjenestekarl til et af ham udenfor Ægte¬

skab avlet Barn, i Medfør af § 4 1 Lov

af 20. April 1888 om Underholdnings¬

bidrag til uægte Børn kan fordres betalt

af nogen Kommune her i Landet

Kirke= og Undervisningsmin. Cirk. ang.

de Fordringer, der ere at stille ved Børns

Udskrivning fra Skolen ved 13 Aars
Alderen

Justitsmin. Skr. ang. Diæter og Befor¬

dringsgodtgjørelse for Fysikus i Anledning

XIVII
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XLVIII

1889.

8. Februar.

8.

8.

9.

11.

15.

15.

21.

23.

af Reiser til Møder i Oversundheds¬

kommissionen

Lov om Overtagelse af Glyngøre Havn*
Justitsmin. Cirk. ang. Tilsynet med Be¬

nyttelsen af Bevilliuger til at give dra¬

matiske Forestillinger i Kjøbstæderne.
Justitsmin. Skr. ang., hvorvidt en Dom¬

mer er berettiget til at modtage et af en

Skibsfører under en mod ham for Und¬

ladelse af behørig Forevisning af Log¬
bog anlagt Sag gjort Tilbud om Sagens

Afgjørelse med en Bøde

Bekjendtgjørelse ang. Grændserne for de

Vande, der i Henhold til Lov om Fiskeriet

i Danmark af 9. April 1888 § 9 ifr

§ 41, skulle være fredede mod Vaadfiskeri

Justitsmin. Skr. ang., at Eiere af Dro¬

sker, der have henstaaet til Desinfektion

efter at have været benyttede til Transport

af smitsomme Syge, have Krav paa Er¬

statning for Afsavn af Droskerne, samt at

en i Anledning af Forekomsten af Dy¬

senteritilfælde foretagen Desinfektion af

Latrinerne i Skolerne maatte anses hjemlet

ved Epidemilovens § 12

Justitsmin. Skr. ang., hvorvidt Forhørs¬

udskrift til Brug under en Sag angaaende

Erstatning for uforskyldt Varetægtsfængsel

vil kunne meddeles uden Gebyr.

Indenrigsmin. Skr. ang. en Besværing

over, at en Birkedommer havde vægret

sig ved at modtage Anmeldelse til Firma¬

registret om et „Andelsmeieri“
* * * * * * *

Indenrigsmin. Skr. ang. et Andragende

fra en Valgmand om den ham for at

møde ved vedkommende Landsthingsvalg

tilkommende Befordringsgodtgjørelse ...
Bekjendtgjørelse om Tillæg til Reglement

af 26. Mai 1888 om Anvendelsen af de

Papirsorter, som af Ministeriet for Kirke¬

5
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Side
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(553.)

553.

553.

554.)

554.

555

556.

556.
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Side.

377.
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1889.

23. Februar

25.

28.

1. Marts.

1.

1.

1.

1.

1.

5.

Tolvte

og Undervisningsvæsenet anskaffes eller
bestilles til Brug i Statstjenesten, samt om

Blæk til samme Brug.

Justitsmin. Skr. ang., at det maatte paa¬

hvile Kjøbenhavns Kommune at betale et

Alimentationsbidrag til et uægte Barn,

uanset at Barnefaderens Ophold i Kjø¬

benhavn var af den Beskaffenhed, at der

ikke kunde begrundes Erhvervelse af For¬
sørgelsesret, idet han kun opholdt sig der

i Militærtjeneste

Indenrigsmin. Skr. ang. Forstaaelsen af

§ 4, 3. Punktum, i Love af 20. April

1888 om Underholdningsbidrag til Børn,

der ere avlede udenfor Ægteskab...

f. Skattev. Skr. ang.Generaldirektor.

Gebyr for Læsning af Kjøbekontrakts¬

transporter m. m.

Bekjendtgjørelse om Indskrænkning i det

i Henhold til Fiskerilovens § 9 under 9

Februar 1889 udstedte Forbud mod Vaad¬

fiskeri i visse Vande

Lov om Tillæg til Loven af 9. April

1851 og 20. November 1876 om In¬

valideforførgelse m. m.

Lov om Tillæg til Lovene om Statsskovenes

Bestyrelse af 25. Februar 1851 og 8.
December 1859

Lov om Gjennemførelsen af det ved Lov

af 23. Mai 1873 fastsatte Møntsystem,

forsaavidt angaar Lønninger, Godtgjørelser,

Tillæg og Afdrag m. v. for Personer ved
Hæren

Lov om Handelsregistre, Firma og Prokura

Lov om Tillæg til og Forandringer i Lov

af 2. Marts 1861 om Brandpolitiet paa

Landet og det nærmest dermed 1 For¬

bindelse staaende Bygningsvæsen.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. ang.

en Forespørgsel om, hvorledes Arvingerne

Hæfte.

XLIX
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556.

560.
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379.

381.

382.

382.

395.



I

1889.

. Marts.

9.

9.

13.

14.

15.

15.

15.

efter den den 30. November f. A. i

Wiesbaden ved Døden afgangne Rentier

N. N., hvis Lig er blevet brændt i Gotha,

have at forholde sig for at erholde Til¬

ladelse til at anbringe en den Afdødes

Aske indeholdende Urne paa Familiens

Gravsted paa Graabrødre Kirkegaard i
Roskilde

Justitsmin. Skr. aug. en Forespørgsel fra

Oversundhedskommissionen for Bornholm

om, hvorridt Sundhedskommissionen kan

tage Beslutning om Ophøret af den offent¬

lige Behandling af de i Epidemilovens

Stykke omhandlede Sygdømme.§ 2, 2.

Justitsmin. Skr. ang., at Lov 20. April

1888 § 4 er anvendelig paa visse svenske

og i Hertugdømmerne fødte Fruentimmer

Indenrigsmin. Skr. ang forskjellige Spørgs¬

maal vedrørende Tilveiebringelsen af Ved¬
tægter for Fiskeriet i Ringkjøbing og
Stadil Fjorde

Justitsmin Skr. ang en Forespørgsel fra

en Distriktslæge, om han er pligtig som

Medlem af en overordentlig Sundheds¬

kommission at overvære dennes Møder,
naar disse afholdes udenfor hans Em¬
bedskreds

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. ang.,
at der ikke om en Jødes Dødsfald skal

gjøres Tilførsel til Kirkebogen.
Lov om Bonusudbetaling til Interessenter

i Livsforsikrings= og Forsørgelsesanstalten

af 1871

Lov ang. en forhøiet Ligning til forskjel¬

lige Amters Skolefonds

Justitsmin. Skr. ang., at Forudsætningen
for, at en Sundhedskommission med Virk¬

ning for Statskassen i Henhold til § 2,

3 Stykke, i Epidemiloven kan sætte de

for den offentlige Behandling gjældende

71
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1889.

19. Marts.

30.

30.

30.

30.

30.

30.

30.

30.

30.

31.

Isolationsforskrifter i Kraft, er, at den

paagjældende Sygdom optræder paa en

saadan Maade, at den indstilles til offent¬

lig Behandling.
Kirke= og Undervisningsmin. Cirk. ang.,

i hvilke Tilfælde og under hvilke Be¬

tingelser Almueskolernes Lokaler kunne

benyttes i andet Øiemed end til Skole¬

brug

Lov om Forhøielse af Invalideforsørgelse.

Lov om Forandringer i Lov af 2. Juli

1880 om Lønninger ved Toldvæsenet...

Lov om Gjennemførelsen af det ved Lov

af 23. Mai 1873 fastsatte Møntsystem,

forsaavidt angaar Lønninger, Godtgjø¬

relser, Tillæg og Afdrag m. v. for Per¬

soner ved Søværnet

Lov om Lærlingeforholdet.

Lov om Meddelelse af Koncession til An¬

læg og Benyttelse af en Jernbane fra

Frederikshavn til Skagen

Lov om Udvidelse og Forandringer ved

den nordsjællandske Jernbane m. v..

Lov om Oprettelse af et Rigsarkiv og om

Lønninger for de derved ansatte Embeds¬
og Bestillingsmænd

Bekjendtgjørelse af Lov af 2. Marts 1861

om Brandpolitiet paa Landet og det nær¬

mest dermed i Forbindelse staaende Byg¬

ningsvæsen, saaledes som den i Henhold

til Loven af 1. Marts 1889 om Tillæg

til og Forandringer i samme bliver at

anse som affattet

Allerh. Resol., hvorved Justitsministeriet

bemyndiges til at dispensere fra Bestem¬

melsen om Omvurdering hvert 9. Aar i

Anordn. 12. November 1870 8 5.

Allerh. Resol., hvorved det bifaldes, at

Hovedarkivet i det ved Lov af 30. Marts

7
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III

1889.

1. April.

I.

—1.

—1.

1.

1.

4.

6.

12.

12.

12.

12.

12.

12. —

—

*2
1
2
* 9162()

Side. Side.

1889 oprettede Rigsarkiv deles i to Af¬
574.delinger

Foreløbig Lov om Indtægts= og Udgifts¬
bevilling, indtil Finansloven for Finans¬
aaret fra 1. April 1889 til 31. Marts

1890 er given 448.(575.)

Lov om Forandring i Lov indeholdende

Bestemmelser angaaende Forvaltningen af

Umyndiges Midler af 26. Mai 1868 8 4. 449.(575.)

Lov om Forandringer i Lov om Lønninger
for Retsbetjent= og Magistratembeder af

1. Juli 1870 § 2, 1. og 5. Punktum. 450.(575.)

Regulativ for Tandlægeskolen og Tand¬
575.lægeexamen

Indenrigsmin. Skr. ang., hvorledes der
vil være at forholde med Valglisterne ved

et Sogneraadsomvalg 582.

Plakat ang. Torvehandel med Have= og

Grøntsager m. m. i Kjøbenhavn 451.(582.)

Justitsmin. Skr. ang. den Myndighed,

der efter Epidemiloven tilkommer For¬

manden for de overordentlige Sundheds¬

kommissioner samt Distriktslægen. 582.

Bestemmelser om Skolelærer= og Skole¬

lærerindeexamen i Overensstemmelse med
583.Lov af 25. Juli 1867

Lov om Hundeafgiften samt om Straf og

Erstatning for Skade, foraarsaget af

(611.) 451.Hunde

Lov om Brandforsikringsforeninger for

611.) 454.Landbygninger.

Lov indeholdende Tillæg til Lov om Efter¬
611.) 461.tryk m. m. af 29. Deeember 1857

Lov om Lønninger ved Telegrafvæsenet. 1611.) 462.

Lov om Lønninger for Postbestyrelsen samt

for Postvæsenets Embeds= og Bestillings¬
467.

(611.
mænd

Lov om Meddelelse af Koncession til An¬

læg og Benyttelse af en Jernbane fra
Horsens til Tørring 1(612.) 476.



1889.

12. April.

12.

12.

12.

12.

12.

12.

—
12.

12.

26.

27.

2. Mai.

2.

Lov om Meddelelse af Koncession til An¬

læg og Benyttelse af en Jernbane fra
Veile til Give

Lov om Anlæg af en Jernbane fra Hobro

til Løgstør samt Meddelelse af Koncession

paa Anlæg og Benyttelse af en Sidebane
fra Aalestrup til Viborg.

Lov om Anlæg af en Jernbane fra Sla¬

gelse til Næstved med en Sidebane til

Skjelskjør

Lov om Foranstaltninger til Forebyggelse

af Ulykkestilfælde ved Brug af Maskiner

III. III.

Lov om Grundafstaaelse ved Udvidelser af

Statsbanerne samt om Erstatning af Tab

i Anledning af Sneskjærme

Lov om Udførelse af forskjellige Bygnings¬

foranstaltninger, foranledigede ved Kontrakt

af 29. Oktober 1869 om Overdragelse
til Kjøbenhavns Kommune af en Del af

Kjøbenhavns Fæstningsterræn m. m. i

Henhold til Lov af 6. Juli 1867

Lov om Fodfolkets Liniebatailloners For¬

syning med 8 msm Repetergeværer og med
Ammunition til disse

Lov om Theaterdrift i Kjøbenhavn

Bygningslov for Staden Kjøbenhavn.

Kirke= og Undervisningsmin Cirk. ang.

Bevaring af gamle Kirkeklokker...
Justitsmin. Skr. ang., hvorvidt Skifte¬

retten er forpligtet til ved Indlevering af

Fordringsanmeldelser i Konkursboer at

give Tilstaaelse for sammes Modtagelse,

amt om Formen for saadan Tilstaaelse

Indenrigsmin. Skr. ang. Ansættelse af 7

Dyrlæger under Overdyrlægen ved Kvæg¬

torvet, de offentlige Slagtehuse og Kjød¬
kontrollen

Justitsmin. Skr. ang., at § 4 i Lov om

Underholdningsbidrag til Børn, der ere

LIII
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477.(612.)

478.(612.)

480.(612.)

482.(612.)

491.(612.

613.

613.

493.(614.)

495.(614.

614.

616.

617.
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LIV

1889.

3. Mai

7.

15.

16.

21.

22.

avlede udenfor Ægteskad af 20 April

1888 ikke er anvendelig paa islandske

Kvinder, der ikke have erhvervet For¬

førgelsesret her i Landet

Bekjendtgjørelse ang. Henlæggelse under
Ministeriet for Kirke= og Undervisnings¬

væsenet af Revisionen af nogle Regnskaber

over Ministeriernes Udgifter til Tryksager.

Justitsmin. Skr. ang., hvorvidt Bestem¬

melserne i § 4 i Lov af 20 April 1888

om Underholdningsbidrag til Børn, der

ere avlede udenfor Ægteskab, ere anvende¬
lige, selv om de paagjældende Børn have

Ophold i Udlandet

Justitsmin Cirk. ang., at en Epidemilæge

kun efter Beslutning af Sundhedskom¬

missionen kan give de i Loven af 20.

April 1888 ommeldte forskjellige Paabud

Justitsmin. Skr. ang. en Forespørgsel fra

en Herredsfoged om, hvorvidt en Straud¬

foged for et Sogns Strand ikke bør væl¬

ges blandt Sognets egne Beboere, og om
ikke vedkommende Retsbetjent bør have den

største Indflydelse paa Valget.

Generaldirektor. for Skattev Skr. ang.

at en Retsskrivers Paategning paa en

Panteattest om, at der ikke efter dennes

Udfærdigelse er thinglæst noget, der med¬

fører Forandring i den paagjældende

Eiendoms Panteforhold, er stempelpligtig

som ny Panteattest

Justitsmin. Skr. ang., at naar vedkom¬

mende Barnefader opholder sig i Udlandet,

har Ministeriet ikke Hjemmel-til at be¬

myndige nogen herværende Overøvrighed

til at meddele Approbotion paa et af ham

her i Landet i sin Tid gjort Tilbud om

Erlæggelse af et Bidrag til et uægte

Barns Underhold

*
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1889.

23. Mai.

5)

20.

24.

28.

28.

31.

3. Juni.

4.

1.

6.

Kirke= og Undervisningsmin. Cirk. ang.

Bevaring af de existerende Stendøbe¬

fonter

Generaldirektor. for Skattev. Skr. ang.,

at Beskikkelser, hvorved samme Mand ved

eet Dokument beskikkes til Værge eller

Kurator for flere Umyndige eller Mindre¬

aarige, ville være at stemple til Taxt I
Kr. for hver Umyndig eller Mindreaarig,
for hvem der ved Dokumentet bliver be¬

skikket Værge eller Kurator

Anordning om Førelse af Handelsregistret

Bekjendtgjørelse om Forandringer i de for

Skolernes Examiner gjældende Regler .

Kirke= og Undervisningsmin. Cirk. ang.

en Indskærpelse og nærmere Forklaring

af de for Skolernes Examiner gjældende,

særlig de i Bekjendtgjørelse af s. D. givne

Regler

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. ang.,
at to til en Frimenighed hørende Per¬

soner maatte have Ret til at indgaa bor¬

gerligt Ægteskab

Tillæg til midlertidig Organisationsplan

for Statsbanerne af 5. Mai 1887

Indenrigsmin. Cirk. ang., at det er af

Vigtighed, at der ikke udføres Kreaturer,

om hvis gode Sundhedstilstand der kan
haves Tvivl

Justitsmin. Skr. ang., hvorvidt Fattig¬

væsenet maatte være berettiget til for Ud¬

gifter i Anledning af et Underholdnings¬
bidrag, der paahvilede en i Amerika sig

opholdende, her forsørgelsesberettiget Per¬
son, at holde sig til en ham her i Landet

tilfalden Arv

Justitsmin. Cirk. ang. Indholdet af Rekvi¬

sitioner om foreløbig Anholdelse i Stor¬

brittannien af herfra undvegne For¬
brydere
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7.

7.

11.

12.

12.

12.

12.

14.

IVI

1889.

Juni. Bekjendtgjørelse ang. Retskrivningen..
Justitsmin. Cirk. ang. Tilladelse til Be¬

værtning ved Auktioner o. lign.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. ang.

Betalingen af Portoen for Skolekommis¬

sionens Formands maanedlige Indberet¬

ning om Skolemulktering

Indenrigsmin. Skr. ang, hvorvidt der

paa Arealer, som i Henhold til § 12 i

Lov af 29. Marts 1867 om Sandflugtens

Dæmpning m. v. ere underlagte en Klit¬
plantage, i Henhold til Plakat af 4. Juni

1845 kan forlanges afgivet Lyngeller

andet Veimateriale til Veivæsenet eller

Undre

Justitsmin. Skr. ang., om det Offentlige

kan afholde Udgiften efter en indsendt

Regning for Husleie til en Familie, me¬

dens dennes Forsørgers Hus blev des¬

inficeret i Anledning af en tyføid Feber,

som ikke har været tagen under offentlig

Behandling

Justitsmin. Skr ang., at det Krav paa

Refusion, som Barnemoderens Opholds¬

kommune har for et hende forskudsvis ud¬

betalt forfaldet Underholdningsbidrag, ikke

bortfalder fordt Barnefaderen senere gifter

sig med Barnemoderen

Justitsmin. Skr. ang, at Bestemmelsen i

§ 4 i Lov af 20. April 1888 om Under¬

holdningsbidrag til uægte Børn kommer

til Auvendelse paa svenske Fruentimmer,

der have erhvervet Forsørgelsesret her i

Landet, selv om de have opholdt sig mindre

end 12 Aar her, efter deres fyldte 21.

Aar, og saaledes kunne udvises af Riget.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. ang.

at et Ægteskab, ved hvis Indgaaelse den

ene af Ægtefællerne har gjort sig skyldig

i Bigami, er ugyldigt.
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15.

15.

18.

20.

21.

21.

27.

1889.

Juni. Justitsmin. Skr. ang., at naar Barue¬

faderen er en omvandrende Person, der
ingen Domicil har, maa Barnemoderens
Hjemstedskommune være berettiget til at

betragte hans Opholdssted som ukjendt og

som Følge deraf til at henvende sig direkte
til hans Forsørgelseskommune om Be¬

talingen af Underholdningsbidraget..
Justitsmin. Skr. ang. Forstaaelsen af det

i § 4 i Lov af 20. April f. A. om Under¬

holdningsbidrag til uægte Børn brugte

Udtryk „Bidraget for det sidste Aar¬
* *

Justitsmin. Skr. ang., at Bestemmelsen i

§ 4 i Lov af 20. April 1888 om Under¬

holdningsbidrag til uægte Vørn ikke kan
komme til Anvendelse i et Tilfælde, hvor

Bidraget ikke forinden Barnefaderens Af¬
reise til Udlandet er sanktioneret af Over¬

øvrigheden
Justitsmin. Cirk. ang., at Tilladelser til

Bortlodning ved Tombola fremtidig under

visse Betingelser blive at udfærdige af

Politidirektøren i Kjøbenhavn og af Amt¬

mændene

Bekjendtgjørelse ang. den Betaling, som

skal erlægges for Bekjendtgjørelser i ved¬

kommende Tidender af Anmeldelser i Hen¬

hold til Lov om Handelsregistre, Firma

og Prokura af 1. Marts d. A. samt an¬

gaaende den ved samme Lovs § 4, jfr.

*
§ 5, paabudte Samling af Anmeldelser

Bekjendtgjørelse om, at Ansøgninger om

Deltagelse i Udførelsen af offentlige og

beneficerede Sager skulle indeholde Op¬

lysning om, hvorvidt vedkommende Sag¬

fører er Medlem af den danske Sagfører¬

forening

Instruktion for Bygningskommissionen for

Kjøbenhavn
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IVIII

1889.

27. Juni.

27.

29.

29.

2. Juli

6.

10.

13.

13.

17.

:
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Instrux for Stadsbygmesteren i Kjøben¬
havn 665.

Instrux for Bygningsinspektørerne i Kjø¬
benhavn 667.

Bekjendtgjørelse om Forretningernes For¬

deling imellem Fabrikinspektørerne. 674.

Institsmin. Cirk. ang. Foreninger, hvis

Øiemed er at udøve og udbrede Hypno¬

tisme og Magnetisme 675.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. ang.

en Forespørgsel fra et Sogneraad om,

hvorledes det skal forholde sig overfor en

fra en Lærer fremkommen Erstatnings¬
fordring, der er støttet paa, at han, hvis

Brændselsdeputat er 26 Læs Tørv fra 14

Ydere, i Stedet for 14 Læs Tørv har

faaet 2's Favne Bøgebrænde, som Yderne

anse for Ækvivalent herfor 675.

Bekjendtgjørelse ang. en mellem Danmark

og Italien afsluttet Deklaration om Ud¬

vexling af Dødsattester (676.
Indenrigsmin. Skr. ang., at Værtshus¬

holdere, der ved Siden af deres Udskjænk¬

ningsret have Ret til at sælge indenlandsk

Brændevin ud af Huset, skulle svare den

høiere for Brændevinshandel bestemte Af¬

gift, medmindre de frasige sig Retten til

saadan Handel* * * 676.

Bekjendtgjørelse om Forandring i Ved¬

tægten for den almindelige Brandforsikring

for Landbygninger. 677.

Bekjendtgjørelse om foreløbig Fritagelse

for visse Bygninger for Udredelse af over¬

ordentligt Kontingent til Supplering af

Reservefondet for den almindelige Brand¬

forsikring for Landbygninger.. 677.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. ang.,

hvorvidt der tilkommer en Kirkeværge

Godtgjørelse for Frimærker, Papir og Ud¬
giften til Reiser i Kirkens Tjeneste .. 678.

543.
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1889.

Juli.25.

30.

30.

30.

31.

5. August.

5.

14.

15.

Indenrigsmin. Cirk. ang. Bekæmpelse af

Ukrudt paa Grøfter, Skraaninger, Rabatter

m. v. langs Veie og Jernbaneskraaninger

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. ang.,

hvorvidt Provstesynet er berettiget til at

kassere de Ovne, som ere uden Kappe,

paa Grund af det mangelfulde ved denne
Konstruktion

Justitsmin. Skr. ang. en Forsørgelses¬

kommunes Forpligtelse til at udrede Under¬

holdningsbidrag, der alt vare forfaldne

da Amtets Resolution udfærdigedes

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. ang.

Skolekommissionens Myndighed til at lukke

Skoler paa Grund af Sygdom

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. ang.

Forstaaelse af Kirke= ag Undervisnings¬

ministeriets Cirkulære af 27. September
1886

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Indenrigsmin. Skr. ang., hvorvidt Sogne¬

mændene have været pligtige til at yde
Ægt ved en i Anledning af en af Synet
paabudt Udvidelse af Kirkegaarden nød¬

vendiggjort Bortfjernelse fra samme af

en Række større Kampesten

Justitsmin. Skr. ang., at en Person, hvem
der ved en Politirets Kjendelse i Henhold

til § 3, 1. Stykke, i Lov om Erstatning

for uforskyldt Varetægtsfængsel er tillagt

Erstatning, ikke i Medfør af den nævnte

Lov er berettiget til under en Appel af

Kjendelsen at faa beskikket en Sagfører

Justitsmin. Eirk. ang., hvad der er at

iagttage ved Modtagelsen af Anmeldelser

i Henhold til Lov af 1. Marts 1889 om

Handelsregistre, Firma og Prokura.

Indenrigsmin. Skr. ang. Udmaalingen af

Afstande fra nærmeste Kjøbstad til Brug

ved Begjæringen om Næringsbevis

7
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680.
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682.
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IX

1889.

15. August.

15.

17.

20).

21.

23.

24.

Justitsmin. Skr. ang., hvorvidt et Sogne¬

raad havde Ret til at erholde de Under¬

holdningsbidrag, som en afdød Tjeneste¬

karl ved Resolution var tilpligtet at

yde til et uægte Barn, udbetalt af hans

Arvinger

Justitsmin. Skr. ang, om og hvorledes

der skal beregnes Befordringsgodtgjørelse

efter Lov af 20. April 1888 om Foran¬

staltninger mod Udbredelse af smitsomme

Sygdømme § 20 for den Del af en Vei¬

længde, der ikke udgjør en fuld Mil..

Justitsmin. Skr. ang, at da Amtets Re¬

solution ikke var blevet forkyndt for Barne¬

faderen, der, forinden Forkyndelse kunde

ske, var bortreist til Udlandet, kunde der

ikke paahvile hans Forsørgelseskommunen

nogen Forpligtelse til at udrede Bidrag i

Henhold til Resolutionen .. * * * ** * *

Justitsmin. Skr. ang., hvorvidt der kunde

tilkomme en Politimester Diæter for en

Reise i Anledning af nogle opstaaede Til¬
fælde af tyføid Feber, der ikke foranledigede

Indstilling om offentlig Behandling..
Bekjendtgjørelse ang. Betalingen for Ve¬

kjendtgjørelser af Anmeldelser til Handels¬
registret i Kjøbenhavn

Justitsmin. Skr. ang., hvorvidt der kunde

tilkomme en Distriktslæge særlig Betaling

for en af ham som Følge af tyfoid Feber
i hans Embedskreds i Henhold til Instrux

af 22. Oktober 1877 § 12 foretagen

Undersøgelse af de stedlige Forhold

Bekjendtgjørelse om Tillæg til Reglement

af 26. Mai 1888 om Anvendelse af de

Papirsorter, som af Ministeriet for Kirke¬

og Undervisningsvæsenet anskaffes eller

bestilles til Brug i Statstjenesten, samt

om Blæk til samme Brug

27
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7.

1889.

August.27.

29.

31.

3. Septbr.

3.

65.

7.

7.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. ang

Amtsraadenes Berettigelse til at opstille en

almindelig Norm for Høitidsofferets Stør¬

relse efter de Offerpligtiges Stilling.

Indenrigsmin. Skr. ang. forskjellige

Spørgsmaal vedrørende Omfanget af

Mæglernes Næringsret

Bekjendtgjørelse om Forandring i Post
B3 i det ved Bekjendtgjørelse af 26.

Mai 1886 ændrede Regulativ af 16.

Juni 1882, forsaavidt angaar Synsevnen

hos Befarne

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. ang.

Fremgangsmaaden ved Valg af Bestyrelse

for „de Fattiges Kasse“

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. ang.
personelle Kapellaners Ret til at faa Ud¬

gifter i Anledning af deres Ordination

erstattede af vedkommende Sognepræst

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. ang

en gift Lærerindes Ret til Pension
* * * *

Justitsmin. Skr. ang., hvorvidt en Politi¬

mester, der havde modtaget en Anmeldelse

til Handelsregistret, der burde have været

afvist, maatte være berettiget til at udslette

Aumeldelsen af Handelsregistret.

Indenrigsmin. Skr. ang., hvorvidt den i

Indenrigsministeriets Cirkulære af 7 Juni

1889 omhandlede Tilladelse til Beværtning
udenfor fast Beværtningssted ved Sam¬

menkomster, til hvilke Adgangen er al¬

mindelig, kan meddeles Personer, der vel

have Adkomst til at drive Beværtning et
eller andet Sted udenfor vedkommende

Jurisdiktion, men ikke have Adkomst til

at drive saadan Næring i samme...

Justitsmin. Skr. ang. Distriktslægers Be¬

taling for Sygebesøg under en under

offentlig Behandling tagen Epidemi.
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LXII

1889.

11. Septbr.

11.

——13.

13.

14.

18.

18.

20.

—
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2 *2

—(9)
—— —

Side.

Justitsmin Skr. ang. Forstaaelsen af 8 4

i Lov om Underholdningsbidrag til Børn,

der ere avlede udenfor Ægteskab.. 703.

Justitsmin. Skr. ang. en Besværing fra

en Sandemand over, at en Distriktslæge,

da Andrageren efter Ordre fra Sogne¬

raadet indfandt sig hos denne med Vogn
for at afhente ham til et sygt Fattiglem,

nægtede at tage med som Følge af, at

Andrageren ikke var villig til at sætte

Lægens Stol paa Vognen 704.

Justitsmin. Skr. ang., hvorvidt en For¬

sørgelseskommune i et givet Tilfælde havde

været berettiget til i Henhold til § 4 i

Lov af 20. April 1888 at vægre sig ved
at refundere et udredet Underholdnings¬

bidrag 704.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. ang.,

at, naar intet Forbehold er taget, maa

Afløsning af Kirkearbeidet antages at
omfatte alt det Kirkearbeide, som kan for¬

langes udført af Sognebeboerne. 705.

Justitsmin. Cirk. indeholdende Udkast til

Vedtægt i Henhold til Lov om Hunde¬

afgiften m. m. af 12. April 1889 § 6 706.

Justitsmin. Skr. ang., at § 4 i Lov om

Underholdningsbidrag til uægte Børn ikke

er anvendelig i et Tilfælde, hvor der ikke

kan paavises nogen Kommune, hvor Barne¬

faderen er forsørgelsesberettiget.. 710.

Justitsmin. Skr. ang., at naar en smit¬

som Sygdom i Henhold til Lov af 20.

April 1889 er taget under offentlig Be¬

handling, kunne ogsaa andre Læger end
Epidemilægen tage de Syge under Be¬

handling 711.

Justitsmin. Skr. ang., ved hvilken Skifteret

Boet efter en druknet Person uden fast

Bopæl skal behandles. 711.

*
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21.

21.

23.

24.

24.

24.

27.

27.

27.

1889.

Septbr. Cirk. fra Overbestyrelsen for Postvæsenet

ang. den Forandring, som i Henhold til

Lov om Lønninger for Postbestyrelsen samt

for Postvæsenets Embeds= og Bestillings¬

mænd af 12. April 1889 vil foregaa

med Postbestyrelsen fra 1. Oktober 1889

at regne

Cirk. fra Overbestyrelsen for Postvæsenet

ang. det tjenstlige Forhold mellem Post¬

mestrene ved Provindspostkontorerne i 2.

og 3. Lønningsklasse og de ved disse

Kontorer fra den 1. Oktober offentlig

ansatte Expedienter

Generaldirektor. f. Skattev. Cirk. ang.

Valgmenigheders og afvigende Trossam¬

funds Kirkers Bygningsafgiftspligt...

Bekjendtgjør. ang. Betalingen for Be¬

kjendtgjørelser af Anmeldelser til Handels¬

registret i Kjøbenhavn

Bekjendtgjør. ang. Undtagelse fra Bestem¬

melsen i Lov om Lærlingeforholdet af 30.

Marts 1889 § 7 sidste Stykke

Institsmin. Skr. ang., at der ved Ordene

„helt eller delvis“ i § 2, 3. Stykke af

Lov om Hundeafgiften alene er sigtet til

en territorial Adskillelse imellem de fjer¬

nere udenbys Grunde

Kirke= og Undervisningsmin. Cirk. ang.
Gymnastikundervisningen i Skolerne.

Justitsmin. Skr. ang. en Forespørgsel

fra en Herredsfoged om, hvorvidt han er
berettiget til at forlange Reisegodtgjørelse,
naar han efter Rekvisition foretager Reiser

til Udførelse af de i Lov af 1. Marts

1889 om Handelsregistre, Firma og Pro¬

kura ommeldte Notarialforretninger.

Justitsmin. Skr. ang., at der Intet er til

Hinder for, at Signaturen fordeles mellem

flere Firmadeltagere saaledes, at en enkelt
Deltager alene, men andre kun i For¬

IXIII
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IXIV

1889.

28. Septbr.

7. Oktbr.

8.

9.

14.

15.

15.

15.

16.

ening have Signatur, samt at det er Re¬

gistreringen uvedkommende, hvorledes

Firmategningen sker
Indenrigsmin. Skr. ang., hvorvidt en

Gaardeier og Møller kan undslaa sig for

at overtage Bestillingen som Oldermand

paa Grund af, at han er over 60 Aar

gammel

Allerh. Resol. ang Rang af forskjellige

Embeder og Bestillinger

Bekjendtgjør. om Henlæggelse af Sager

angaaende Eftertryk m. m. samt Efter¬

gjørelse af Kunstarbeider og Fotografier
fra Indenrigsministeriet til Ministeriet

for Kirke= og Undervisningsvæsenet..

Justitsmin. Skr. ang., hvorvidt den

ordinære Underdommer er inhabil i Sager

angaaende Erstatning for uforskyldt Vare¬
tægtsfængsel, i hvilke han indstævnes som

Forhørsdommer
Justitsmin. Skr. ang., at Politimesteren
paa eget Ansvar afgjør om det er nød¬

vendigt at tilkalde Distriktslægen under

en kriminel Undersøgelse og at der saa¬

ledes ikke tilkommer denne nogen Ret til

at fordre sig tilkaldt

Bekjendtgjør. ang. Rekvisitioner om Damp¬

kjedeltilsyn og de Eiere af Kjedler paa¬

hvilende Anmeldelser

Justitsmin. Cirk. ang. de Politimestrene

paahvilende Forpligtelser med Hensyn til
de under det offentlige Tilsyn staaende

Dampkjedler.

Indenrigsmin. Skr. ang. en Kumulation

af Borgerskab som Detailhandler med

Borgerskab som Skræder.

Generaldirekt. f. Skattev. Cirk. ang. Om¬

fanget af den i de private Jernbanesel¬

skabers Koncessioner hjemlede Bygnings¬

afgiftsfrihed for Stationsbygninger o. IL.
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26.

29.

29.

30.

1889.

17. Oktbr.

18.

23.

23.

26.

Instrux for Posten som Gymnastikinspektør

ved de under Ministeriet for Kirke¬ og

Undervisningsvæsenet forterende Skoler og

Undervisningsanstalter.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. ang.,

hvilke Autoriteter det tilkommer at give

Tilladelse til Afholdelse af Kirkekoncerter

Bekjendtgjørelse om Fordeling af Kred¬

sene under Fabrikinspektoraterne

Anordn. ang. Tillæg til Anordning af 6.

September 1888 om Behandlingen af

Postforsendelser til og fra Stats= og kom¬

munale Myndigheder.

Justitsmin. Skr. ang., at da Barne¬

moderens Opholdskommune ikke i rette

Tid havde foretaget Skridt til Udfindelse

af Barfaderens Opholdssted, og da der

ikke fandtes Føie til at betragte ham som

en omvandrende Person, for hvis Ved¬

kommende Efterlysning af Opholdskom¬

munen kan undlades, kunde hans For¬

sørgelseskommune ikke anses pligtig at

udrede det i Sagen omspurgte Underhold¬

ningsbidrag

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. ang.

Betingelserne for ikke konfirmerede Børns

Udskrivning af Almueskolerne

Justitsmin. Skr. ang., at ved Barne¬

faderens Død bortfalder vedkommende

Kommunes Pligt til Udredelse af Under¬

holdsbidrag, baade de forfaldne og de
løbende

Justitsmin. Skr. ang., at naar der kun

er paalagt en Barnefader at betale Bi¬

drag til Barnets 14. Aar, kan det ikke

fordres i hans Dødsbo for længere Tid.

Justitsmin. Skr. ang. Distriktslægers Be¬

taling for Sygebesøg under en under

offentlig Behandling tagen Epidemi..
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IXVI

1889.

30. Oktbr.

31.

1. Novbr.

2.

2.

2.

2.

9.

11.

Indenrigsmin. Skr. ang., om det er til¬

ladt at sælge Fisk i tørret Tilstand uden

Hensyn til Størrelsen

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. ang.
Fremgangsmaaden overfor nogle Kirke¬

værger der havde oversiddet et af Synet

givet Paalæg om Afhjælpning af nogle
mindre Mangler ved Kirken

Bekjendtgjørelse ang. Dødsattester for død¬

fødte Børn i de Tilfælde, hvor en Læge,

men ingen Jordemoder har fungeret ved
Fødselen

Justitsmin. Skr. ang., at hvor det er

paalagt en Herredsfoged at holde Extraret

visse Gange maanedlig paa et fra det

ordinære Thingsted forskjelligt Sted, er

det Dommeren, og ikke Klageren, som i

hvert enkelt Tilfælde har at bestemme

Stedet og Tiden for hans Sags Be¬

handling

Justitsmin. Skr. ang., om der tilkommer

en Epidemilæge Betaling efter § 20 i

Lov 20. April 1888 for et Besøg hos

hver af de paa Epidemisygehuset indlagte
Patienter

Justitsmin. Skr. ang., hvor Sager til

Erstatning for uforskyldt at have været

arresteret af en Undersøgelseskommission

skulle anlægges, og hvor Udskrift af Kom¬

missionsforhøret kan faas

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. ang.,

hvorvidt Sognebeboerne ere pligtige til

at præstere Kjørsel af Grus til Kirke¬

gaardsgangene
XBekjendtgjørelse ang. Betalingen for Be¬

kjendtgjørelser af Anmeldelser til Handels¬

registrene udenfor Kjøbenhavn

Justitsmin. Skr. ang., at en Forsørgelses¬

kommune ikke er pligtig at refundere et

først over te Aar efter Forfaldstiden Op¬ i
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1889

12 Novbr.

13.

13.

16.

18. —

22.

23.

26.

26.

27.

holdskommunen afkrævet Alimentations¬

bidrag

Justitsmin. Cirk. ang., at der vil være

at give Generaldirektoratet for Stats¬

banedriften Leilighed til at udtale sig før

Bestemmelse træffes om Aktion m. m. i

Anledning af Jernbaneulykker, foraar¬
sagede ved Forseelser fra Funktionærerne
under Statsbanedriften

Bekjendtgjørelse om Forandring i § 4,

første Stykke, i Justitsministeriets Be¬

kjendtgjørelse Nr. 125 af 15. December

1875 angaaende Dødsattester

Anordn. indeholdende Tilføielse til An¬

ordning af 7. September 1888 om Po¬

sternes Benyttelse

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. ang.,
hvorvidt Nedflytning i Klassen maa an¬

vendes som Straf

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. ang.

Afbrydelse af Skolemulkters Gjentagelses¬

virkning

Lov om Stempelafgiften af de af Frede¬

riksberg Kommune for et Laan paa

2,000,000 Kr. udstedte Obligationer.

Justitsmin. Skr. ang., efter hvilke Regler

Tilsynet med en i en Fiskerkvase anbragt

Dampkjedel, der er bestemt til at drive et

Dampspil, vil være at føre

Bekjendtgjørelse ang. Konvolutter til Brug
i Statstjenesten

Indenrigsmin. Skr. ang., at Reiseunder¬

støttelser af Kommunen til paa Fattig¬

gaarden indlagte Personer, der ønske at

udvandre, ikke bør gives, idet de navnlig

ikke kunne betragtes som Fattigunder¬

støttelse

Justitsmin. Skr. ang., at der ved Ordene

i § 21 i Epidemiloven „udenfor det i

§ 11 omhandlede Tilfælde, at den Paa¬

LXVII
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6.

7.

IXVIII

1889.

27. Novbr.

29.

29.

2. Decbr.

3.

5.

6.

gjældende ikke kan flyttes“ alene sigtes til

det Tilfælde, af Flytningen ikke kan ske

paa Grund af den Syges Tilstand.

Justitsmin. Skr. ang., at Sognefogderne

ere pligtige at føre Protokol over de ikke¬

afgiftspligtige Hunde
Justitsmin. Cirk. ang. Fremgangsmaaden

ved Betalingen for Syn af Dampkjedler

paa Landjorden

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. ang,

at kun Medlemmer af Folkekirken kunne

sidde i Skolekommissionerne

Bekjendtgjørelse ang. Autorisation af nogle

Blæksorter til Brug i Statstjenesten.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. ang.,

at Bestyrelsen for et Sogns „de Fattiges
Kasse“ er uberettiget til at yde Hjælp til

en i Sognet forsørgelsesberettiget, men

udenfor Sognet boende Person

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. ang.,
at en Lærer har Ret til 1 Kr. i Skole¬

penge for hvert Barn, der søger Skolen
Justitsmin. Skr. ang., at det i Justits¬

ministeriets Cirkulære af 1. Oktober 1887

givne Paalæg til Politimestrene om at

sætte Distriktslægerne i Kundskab om mod¬

tagne Anmeldelser i Henhold til Lov om

smitsomme Sygdomme hos Husdyrene af
29. December 1857 ogsaa omfatter den i

Kundgjørelse af 29. Januar 1873 om¬

handlede Sygdøm

Justitsmin. Skr. ang., at Thinglæsning

af et Testament med tilhørende Konfir¬

mation først skal foregaa, naar der falder

Arv, og skal ske ved det Bærnething, som

vedkommende Arvinger paa den Tid have.

Justitsmin. Skr. ang., at der intet er til

Hinder for, at f. Ex. et Pengeinstitut,

der har anmeldt en enkelt Direktør som

Signaturberettiget, i sine Vedtægter for¬
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1889.

9. Decbr.

9.

9.

9.

10.

11.

14.

16.

langer, at hans Uuderskrift skal ledsages

af Kontrasignatur eller af andre Be¬

styrelsesmedlemmers Underskrift, men at

Ikke=Jagttagelsen af saadanne, den Signa¬

turberettigede paalagte Indskrænkninger i

Almindelighed ikke er forbindende for
Trediemand

Lov om Forbud mod Efterligning af Fri¬

mærker og andre Frigjørelsesmidler..
Lov ang. en forhøiet Ligning til Viborg

Amts Skolefond

Lov om Udvidelse af Adgangen til Kre¬

ditoplag

Justitsmin. Skr. ang., hvorvidt en Her¬

redsfoged er berettiget til at nægte Thing¬

læsning af et Skjøde, forinden der præ¬

steres Bevis for, at den den solgte Eiendom

som Arvefæstegaard paahvilende Arve¬
fæsteafgift samt Rekognition ved Eierskifte
er betalt

Instrux for Fabrikinspektørerne med Hen¬

syn til de under Justitsministeriets Om¬

raade henhørende Forretninger....

Bekjendtgjørelse ang. Undtagelse fra Be¬

stemmelsen i Lov om Lærlingeforholdet af

30. Marts 1889 § 7 sidste Stykke

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. ang.,
i hvilke Tilfælde der i Henhold til Kirke¬

og Undervisningsministeriets Cirkulære af

19. Marts 1889 Post 7 skal indsendes

Indberetninger til Skoledirektionerne om

Skolestuernes Benyttelse til andet Øiemed

end Skolebrug

Justitsmin. Skr. ang., at Betalingen for
Syn af en Hestegang og den af samme

drevne Tærskemaskine er som for Eftersyn

af to selvstændige Maskiner samt at Til¬

synsaaret regnes fra den Dag, Loven af

12. April 1889 træder i Kraft
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16.

16.

16.

18.

19.

20.

23.

24.

IXX

1889.

Decbr. Justitsmin. Skr. ang. Forstaaelse af den

i Lov om Foranstaltninger til Forebyggelse
af Ulykkestilfælde ved Brug af Maskiner

m. m. af 12. April 1889 § 2. C., 5.

Stykke, indeholdte Bestemmelse om, at der

udenom Vindmøller skal være et forsvar¬

ligt Rækværk

Justitsmin. Skr. ang., at Spørgsmaalet,

om Forsørgelseskommunens Forpligtelse

efter § 1 1 Lov af 20. April 1888 be¬

tinges af Bevis for, at Barnefaderen er
i Live, kan indbringes for Domstolene ..

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. ang.,
hvorvidt det er tilstrækkeligt til Forret¬

ninger angaaende Afløsning af det en

Kirke tilkommende Pligtarbeide at ind¬

stævne vedkommende Sogneraad

Justitsmin. Skr. ang., at Afsoningen af

to en Gaardeier ikjendte Mulkter for et

Barns og en Tjenestedrengs Skoleforsøm¬

melser vil være at beregne for hver Bøde

for sig

Justitsmin. Skr. ang., hvorvidt en en

Redaktør idømt Bøde i Medfør af § 7 i

foreløbig Lov af 13. August 1886 vil

være at inddrive i Bladets Indtægter..

Justitsmin. Skr. ang., at i Henhold til

Lov om Handelsregistre m. v. af 1. Marts

1889 maa ved Anmeldelse til Handels¬

registret af en Brugsforening, der driver

Detailhandel, saavelsom af de aarlig fore¬

gaaende Forandringer i Bestyrelsen, alle

Bestyrelsesmedlemmer give personligt Møde

eller deres Underskrift under Anmeldelsen

maa notarialiter bekræftes

Justitsmin. Skr. ang. en Enkes Adgang

til at anmelde sin afdøde Mands Navn

som Frrma

Kirke= og Undervrsningsmin. Skr. ang.

i
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1889.

30. Decbr.

30.

31.

31.

31.

1890.

3. Januar.

3.

—3.

Indsendelsestiden for Indberetningerne om

Gymnastikkens Tilstand.

Justitsmin. Skr. ang., at Justitsmini¬

steriets Cirkulære af 7. Juni 1889ikke

har tilsigtet at hæve den Politimestrene

ved Næringsloven af 29. December 1857

§ 62, 5. Punktum, givne Bemyndigelse
2

Justitsmin. Skr. ang., hvorvidt de i Henhold

til Lov af 12. April 1889 om Foranstalt¬

ninger til Forebyggelse af Ulykkestilfælde

ved Brug af Maskiner m. m. udvalgte

kommunale Tilsynsmænd ere berettigede
til at erholde det dem tilkommende Veder¬

lag for Tilsyn med Maskiner udredet strax

eller først, naar der er hengaaet et Aar,

efterat de have paabegyndt deres Funktion.

Bekjendtgjørelse ang. Approbation paa
en af Kjøbenhavns Brandforsikrings Re¬

præsentantskab vedtagen Beslutning om
nogle Forandringer i de hidtil gjældende

Regler om Betalingen for Vurderings¬

forretninger

Bekjendtgjørelse om Forandring i aller¬

høieste Anordning af 25. Oktober 1883

om Indførelse af nye Skoleembedsexaminer

Indenrigsmmn. Skr. ang., hvorvidt det

ved Bestemmelsen af en Persons For¬

sørgelseskommune maatte antages, at For¬

ældrene ved dennes Fødsel havde været

under Fattigforsørgelse

Auordning ang. Plan for Uddannelsen til

Reserveløitnant.

Lov om Forandring i og Tillæg til Byg¬

ningslov for Kjøbstæderne i Kongeriget
Danmark af 30. December 1858.

Lov for Island om Politivedtægter for

Kjøbstæderne

5.
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IXXII

1890.

3. Januar.

3.

3.

3. —

3. —

8.

10.

11.

13.

15.

24.

Lov om Autorisation af et Handelssted

paa Arngerdareyri ved Isafjordsdybet..

Lov om Autorisation af et Handelssted

ved Holmavik i Steingrimsfjord

Lov om Autorisation af et Handelssted

paa Stapi i Snæfellsnes Syssel

Lov om Autorisation af et Handelssted

paa Budareyri ved Reydarfjord

Lov om Autorisation af et Handelssted

ved Mulahavn ved Hjeradsfloi.

Indenrigsmin. Skr. ang., at Vælgerne

ikke have Ret til at efterse de ved et Valg

benyttede Stemmelister m. m.

Justitsmin. Skr. ang. en Forespørgsel

om, hvorledes de i Henhold til Lov om

Foranstaltninger til Forebyggelse af Ulyk¬

kestilfælde ved Brug af Maskiner m. m.

af 12. April f. A. § 11, jfr. § 15,

valgte kommunale Tilsynsmænd have at

forholde sig for at komme til Kundskab

om, hvor der findes Maskiner, som skulle

synes

Justitsmin. Skr. ang. Beskikkelse af en

Værge for en Sømands Hustru, saalænge

Manden er fraværende paa Søreiser.
Justitsmin. Skr. ang., at en Distriktslæge,

der mod et fast aarligt Honorar er Læge

ved et Sygehus, er berettiget til under

en under offentlig Behandling tagen

Epidemi at beregne sig særlig Betaling

efter Lov 20. April 1888 for hver af

ham som Epidemilæge paa Sygehuset be¬
handlet Patient.

Kirke= og Undervisnigsmin. Skr. ang.
Autorisation af Døds= og Begravelses¬

registre for de reformerte Menigheder..
Lov for Island om Underholdningsbidrag

til Børn, der ere avlede udenfor Ægte¬

skab, m. m.

(E5 *
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1890.

Generaldirektor. f. Skattev. Skr. ang., at27. Januar.

Auktionsrettens Attester paa Auktions¬

regninger om, at Regningerne ere i Over¬

ensstemmelse med Auktionsprotokollen, altid

ere stempelpligtige
28. Justitsmin. Skr. ang., hvorvidt flere Ma¬

skiner, der sættes i Bevægelse fra een

Hestegang, med Hensyn til den Tilsyns¬

synsmanden tilkommende Godtgjørelse skulle

betragtes som een Maskine
29. Bekjendtgjørelse ang. Forbud imod Ind¬

førsel af levende Svin og raa Dele af

dette Dyr fra Rusland
29. Vekjendtgjørelse ang. Grændserne for de

Vande, der i Henhold til Lov om Fiskeriet

i Danmark af 5. April 1888 § 9, jfr.

§ 41, skulle være fredede mod Vaadfiskeri.
29. Justitsmin. Skr. ang., hvorvidt i de Til¬

fælde, hvor en Barnefaders Opholds= og

Forsørgelseskommuner falde sammen, et

af vedkommende Kommune udredet, ham

paahvilende Underholdningsbidrag til et

uægte Barn kan betragtes som en ham

ydet Fattighjælp, uden at Bidraget først
er forsøgt inddrevet ved Udpantning hos
Ham

Indenrigsmin. Skr. ang det et Sogneraads¬31.

medlem paahvilende Ansvar for Kom¬

munens Pengemidler.

Indenrigsmin. Skr. ang., hvorledes der1. Februar.

er at forholde med konfiskerede Fiske¬

redskaber

5. Kirke= og Undervisningsmin. Skr. ang.,

hvorledes Skolegangen vil være at frem¬

tvinge for saadanne Børns Vedkommende,

der ere udskrevne for at indmeldes i en

privat Skole, men ikke der nyde virkelig

Undervisning
6. Indenrigsmin. Cirk. ang. Ophævelse af

Post 3 i Indenrigsministeriets Cirkulære

Tolvte Hæfte. IV
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IXXIV

1899.

7. Februar.

7.

7.

7

7.

8.

10.

11.

12.

18.

af 29. Januar 1873 om miltbrandartet

Rosen blandt Svinene og nye Bestem¬

melser i sammes Sted

Bekjendtgjørelse ang. Ophævelse af Af¬

dragsretten imellem Kongeriget Danmark

og Kongeriget Siam
Anordning om Forandring i § 5 i An¬

ordning om Udlaanet af Umyndiges og

andre under offentlig Bestyrelse eller

offentligt Tilsyn staaende Midler m. m.

af 12. November 1870.

Anordning, hvorved Lov om Handels¬

registre, Firma og Prokura af 1. Marts

1889 sættes i Kraft paa Færøerne

Lov for Island om Renter

Lov for Island om Forandring i Lov

om Fattigunderstøttelse og Forsørgelse.
en iBekjendtgjørelse om Stadfæstelsen af

Haag den 1. Februar 1889 udstedt De¬

klarction om Forandring af Artikel 8 i

den under 6. Mai 1882 i Haag afslut¬

tede Overenskomst om Ordningen af

Fiskeripolitiet i Nordsøen udenfor Sø¬
territorierne

Plakat ang. Meddelelse i Kjøbenhavn af

Næringsadkomster i Henhold til Lov af

29. December 1857 § 58

Bekjendtgjørelse om Indskærpelse af Regle¬

ment af 26. Mai 1888 angaaende Papir

til Brug i Statstjenesten
Anordning om Forandring i § 6 i An¬

ordning af 29. Marts 1884 angaaende

Forholdsregler, sigtende til Ordningen af
Fiskeripolitiet i Nordsøen udenfor Sø¬
territoriet

Justitsmin. Skr. ang., hvorledes der vilde

være at gaa frem overfor et Sogneraad,
som uden Hjemmel i Hundeafgiftsloven

havde optaget i Vedtægten en Bestemmelse

I
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1890.

20. Februar.

22.

22.

22.

25.

27.

27.

om, at Hunde under 3 Maaneder ere fri

for Afgift

Tillæg til Politivedtægten for Kjøbenhavn

af 22. Juni 1883 angaaende Ophævelse

af Vedtægtens § 86

Justitsmin. Skr. ang. Omfanget efter den

nyere Skiftelovgivning af den Amtmændene

ved § 10 i Forordningen ang. Kancelliets

Kasse= og Regnskabsvæsen paalagte Pligt

til at paase, at Forskrifterne om Inkas¬

satorer i Døds= og Konkursboer nøie

tagttages

Justitsmin. Skr. ang., at naar en Di¬

striktslæge er ansat som Sygehuslæge med

fast Honorar i Henhold til et, efter at

Lov af 20. April 1888 er traadt i Kraft,

stadfæstet Reglement, kan han ikke under

en under offentlig Behandling tagen

Epidemi beregne sig særlig Betaling for

de paa Sygehuset indlagte, af Epidemien

angrebne Patienter

Justitsmin. Skr. ang. Nødvendigheden af

Vidners, Medtagelse, naar Skifteretten

holdes, samt angaaende forskjellige Spørgs¬

maal Thinglæsning vedrørende

Bekjendtgjørelse ang. Indførelse af Lods¬

tvang ved Seilads gjennem den uddybede
Rende over Hals Barre

* * * * * * * * * * * * *

Justitsmin. Skr. ang., at en i uskiftet

Bo hensiddende Ægtefælle ikke ved Testa¬

mente kan gjøre Forandring i den Regel,

at et umyndigt Barns Arv efter den

Førstafdøde efter den Længstlevendes Død

skal indsættes i Overformynderiet under

Tilsyn af den fødte Værge

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. ang.,
at Forsendelser til Skoledirektionen ved¬

rørende Skolesager fra Kommune ikke

kunne frigjøres ved Benyttelsen af Tje¬

nestefrimærker (jfr. Lov af 5. April 1888

IXXV
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IXXVI

1890.

1. Marts.

4.

5.

8.

11.

13.

13.

14.

15.

og Anordning af 6. September 1888

§§ 8 og 9)

Kirke= og Undervisningsmin. Cirk. ang.

Skolevidnesbyrd og om Betalingen for

disse

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. ang.
Forstaaelsen af de i Bestemmelser om

Skolelærerexamen af 6. April 1889 op¬

stillede Regler om den Alder, Examinan¬

derne skulle have, og om den Tid, hvori

de skulle have deltaget i Skoleundervis¬

ningen

Bekjendtgjørelse ang. Indlæggelse til gratis

Behandling paa kjøbenhavnske Hospitaler

af Personer, der ere angrebne af visse

smitsomme Sygdomme

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. ang.,
at det ikke kan tilstedes „Officerer“ af

„Frelsens Hær“ at indfinde sig ved folke¬

kirkelige Handlinger i den for „Frelsens

Hær“ vedtagne Uniform

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. ang.,

hvorledes Anmeldelser om Benyttelse af

en Kirke til Gudstjeneste ved en Kirken

uvedkommende Præst skulle være affattede,

samt om, hvorvidt der kan løses Sogne¬

baand til en Kapellan pro loco

Bekjendtgjørelse om Forfatterregulativ for

det kgl. Theater

Justitsmin. Skr. ang., hvorvidt en For¬

brugsforening, der kun driver Høkerhandel,

er pligtig til at gjøre Firmaanmeldelse i

Henhold til Lov om Handelsregistre,

Firma og Prokura af 1. Marts f. A.

Justitsmin. Skr. ang., at Hundeafgiftens

hele Beløb, uden Fradrag af Administra¬

tionsomkostninger, skal tilfalde de Fattiges

Kasse

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. ang.

**
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1890.

18. Marts

19.

19.

20.

21.

22.

22.

22.

29.

Overhøring i vedkommende offentlige Skole
af privat underviste Børn

Generaldirektor. f. Skattev. Skr. ang., at

den i Stempellovens § 27 for Oversidden

af den anordnede Frist for Indsendelse af

et Testament til Efterstempling foreskrevne

dobbelte, Betaling af Efterstemplings¬

afgiftens Beløb ikke kan finde Anvendelse,

naar offentlig Skifte finder Sted samt

at Skifte ved executores testamentt maa

stilles lige med offentlig Skifte i saa

Henseende

Generaldirektor. f. Skattev. Cirk. ang.

Indskærpelse af Generaldirektoratets Cir¬

kulære af 19. November 1878 angaaende

Bygningsafgiften af Møller paa Landet.
Indenrigsmin. Cirk. ang. Fortegnelse

over Fyrene og Sømærkerne i Kongeriget
Danmark

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. ang.

Besættelsen af Bestillingen som Værge for

en Kjøbstadskirke

Bekjendtgjørelse ang. Forbud mod Ind¬
førsel fra Island til Færøerne af Faar

III. III.

Lov om Forlængelse af Gyldigheden af

Loven af 27. April 1883 angaaende For¬

holdsregler sigtende til Ordningen af

Fiskeripolitiet i Nordsøen

Lov for Island vedrørende Søfarten

Lov indeholdende Tillæg til Anordning

om Jagten i Island af 20. Juni 1849.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. ang.,

at et Sogneraad i Henhold til Anordning
af 29 Juli 1814 f. L. § 52 maa være

berettiget til at indtage og indhegne et

Stykke af en Bys Gadejord til Gymna¬

stikplads for Skolen sammesteds, uanset

at Bymændene modsætte sig dette

IXXVII
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IXXVIII

1890.

31. Marts.

31.

31.

1. April.

I.

2.

9.

10.

11.

11.

11.

Lov indeholdende nogle forandrede Be¬

stemmelser om Helsingørs Lodseri

Lov om Tillæg til og Ændringer i Lov

af 1. April 1887 om Beskatningen af

Brændevinsbrænding.

Generaldirektor. f. Skattev. Skr. ang., at
de Kjøberen paahvilende Udstyknings¬

omkostninger ikke ville være at medregne

ved Stemplingen af Overdragelsesdoku¬

menter

Foreløbig Lov om en Indtægts= og Ud¬

giftsbevilling, indtil Finansloven for Fi¬

nansaaret fra 1. April 1890 til 31. Marts

1891 er given * * * *

Lov ang. Stempelafgiften af de af Viborg
Amtskommune for et Laan paa indtil

1,200,000 Kr. udstedte Partialobligationer

Justitsmin. Skr. ang. Forstaaelsen af

Brandpolitilov for Landet af 1. Marts

1889 § 5.

Justitsmin. Skr. ang. Udgifterne ved Pa¬

tienters Anbringelse paa Amtssygehuset,

der ikke have kunnet isoleres i deres

Hjem, m. m.

Generaldirektor. f. Skattev. Skr. ang.

Beregningen af Gebyrer i en Retssag,

hvor Paastanden efter Inkaminationen

modificeres saaledes, at den, hvis den var

fremsat ved Sagens Begyndelse, vilde

have medført Anvendelse af andre Ge¬

byrbestemmelser
* * * *

Lov om Afstaaelse af Grunde til Vand¬

forsyningsanlæg.
Lov om Forandring i Lov af 12. April

1889 om Meddelelse af Koncession til

Anlæg og Benyttelse af en Jernbane fra
Veile til Give

* *

Lov om Forlængelse af Lov af 5. April

1888 om Fabrikation og Forhandling af

Margarine m. m.
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1890.

11. April.

I1.

11.

—11.

11.

11.

14.

19.

19.

21.

—
29.

3. Mai.

—

Lov om Beskyttelse for Varemærker..

Bekjendtgjør. om Anmeldelser Henholdi

til Lov om Beskyttelse for Varemærker af

11. April 1890

Lov om Foranstaltninger til Døvstummes

Undervisning

Lov om Forandring af visse processuelle

Frister m. m

Lov, hvorved Bygningslov af 12. April

1889 for Staden Kjøbenhavn med nogle

Forandringer udvides til ogsaa at gjælde
for Frederiksberg Kommune

Anordning, hvorved Anordning af 20.

April 1888, der sætter Lov om Fabri¬

kation og Forhandling af Margarine m.

m. af 5. April 1888 i Kraft paa Fær¬

øerne, forlænges til at gjælde indtil den
1. Mai 1891

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. ang.,

at Sager mod Kirketiendeeiere i Henhold

til Lov 19. Februar 1861 § 29 skulle an¬

lægges i den civile Processes Former.

Bekjendtgjørelse af Lov 12. April 1889

med de af Lov af 11. April 1890 flydende

Forandringer som: Bygningslov for Fre¬

deriksberg Kommune

Bekjendtgjørelse ang. Margarinebeholderes

Form og Mærkning m. v. samt Farven

for Margarine

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. ang.,
hvorvidt Kommunen er forpligtet til at

afholde de med Antagelsen af en Vikar

for en Skolelærer under en Sygdom for¬

bundne Udgifter

Kongl. Resolution ang. Dispensation fra

Paabuddet om Omvurderinger i Anord¬

ning af 12. November 1870 § 5

Anordning om Forlængelse af Gyldig¬

heden af Anordning af 29. Marts 1884
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6.

6.

8.

17.

IXXX

1890.

3. Mai.

3.

5.

6.

angaaende Forholdsregler sigtende til Ord¬
ningen af Fiskeripolitiet i Nordsøen

* * * *

Kirke= og Undervisningsmin. Cirk. ang.

med Skolernes ForsyningKontrollen med

Samlinger af fysiske Apparater til Under¬

visningsbrug
* *

Justitsmin. Skr. ang. Dækning af Ud¬

gifterne ved Desinfektion under en under

offentlig Behandling tagen Epidemi, naar

Lægen har forsømt Anmeldelse af det

paagjældende Sygdomstilfælde eller Sund¬
hedskollegiets Anvisning til Desinfektion
ikke er anvendt.

Justitsmin. Skr. ang., om det er en

Sognefoged tilladt under en Udpantning

for kongelige Skatter at benytte Vidner

fra samme By, der selv have nægtet at
betale Skat.

Indenrigsmin. Skr. ang., med hvilken

Hjemmel det kan paalægges Husværterne

i Kjøbenhavn ved de almindelige Folke¬

tællinger i Henhold til kongl. Resolution

af 9. Juni 1835, hver for sin Eiendoms

Vedkommende, at besørge Tællingen og

Optegnelsen

Indenrigsmin. Skr. ang., om det kan

paalægges Beboerne i en Kommune at

fungere som Tællingskommissærer ved de
almindelige Folketællinger...

Indenrigsmin. Skr. ang. Fordelingenaf

de for en Kjøbstad og det derunder

hørende Landdistrikt fælles Fattigvæsens¬

udgifter

Bekjendtgjørelse ang. Indskrænkning i det

i Henhold til Fiskerilovens § 9 under

29. Januar d. A. udstedte Forbud mod

Vaadfiskeri i visse Vande

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. ang.,

hvorvidt en Lærer har Ret til at sælge
Skolemateriel til Børnene i hans Skole.

*
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1890.

17. Mai.

19.

22.

22.

22.

23.

24.

27.

29.

29.

Indenrigsmin. Skr. ang. et Byraads

Vægring ved fremdeles at betale for et

døvstumt Barns Ophold paa Døvstumme¬

institutet, efterat dets Fader var fraflyttet

Kommunen

Bekjendtgjørelse om Udsættelse af Pris¬
opgaver i Kunsthistorie

Justitsmin. Skr. ang. den i Kassefor¬

ordningen af 8. Juli 1840 § 12 om¬

handlede Attest fra Øvrigheden om per¬

sonlige Kautionisters Vederhæftighed.

Bekjendtgjørelse om en mellem Kongeriget

Danmark og Kongeriget Spanien afsluttet

Konvention om gjensidig Udlevering af

Forbrydere

Lov for Island angaaende Berigtigelse

af Toldafgifter

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. ang.,

at det som almindelig Regel under Rek¬

tors Forfald paahviler den i Anciennitet

ældste Overlærer ved Skolen at overtage

de til Rektoratet hørende Forretninger,

men at Ministeriets Godkjendelse af denne

Ordning bør indhentes i alle Tilfælde af

længere Forfald, samt hvor Rektor er

fraværende under de aarlige Examiner
* 6

Indenrigsmin. Skr. ang. Forstaaelsenaf

forskjellige af de i Fiskerilovens Kapitel

3 indeholdte Bestemmelser.

Justitsmin. Skr. ang. Beværtning ved

Skov= og Løsøreauktioner.
Justitsmin. Skr. ang., hvorvidt de efter

den almindelige Brandpolitilovgivningfor

Landet gjældende Byggebestemmelser amt

en Bebyggelsesplan kunne optages i et

Bygningsreglement for en Landkommune.

Justitsmin. Str. ang., hvorvidt et af

Sogneraadet udnævnt Brandsynsvidne er

pligtig til at deltage i Brandsyn i andre

IXXXI
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1890.

31. Mai.

3. Juni.

4.

4.

4.

4.

9.

11. —

12.

13.

16.

—

af Sognets Brandfogedkredse end den,

hvori han har Bopæl

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. ang.
Godtgjørelse af Kommunens Kasse til

Skolekommissionens Formand for afholdte

Portoudgifter

Justitsmin. Skr. ang. Udredelsen af

Reiseudgifter ved Afhentningen af en

Anholdt

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. ang.

Betalingen for Ringning med Kirkeklok¬

kerne ved Begravelse af Fattiglemmer.

Indenrigsmin. Skr. ang., hvorvidt det er

tilladt paa Landet uden Næringsbevis at

holde Udsalg af Brød

Justitsmin. Skr. ang., hvorvidt Brand¬

politilovgivningen er til Hinder for paa

en Skorsten af 18“ indvendig Maal i et

ikke brandfarligt Sted at opmure en
Skorstenspibe af 9“ Gjennemsnit, saaledes

at Skorstenens Indsnævring begynder ca.

s2 Alen under Tagrygningen.

Indenrigsmin Skr. ang. Bekjendtgjørelse

til Kirkestævne om Fremlæggelse af Kom¬

munens Folkethingsvalglister naar der i

en af Pastoratets Kirker er Messefald.
Indenrigsmiin. Cirk. ang. Foranstaltninger

til Fortidsminders Bevariug ved Anlæg

af nye og Vedligeholdelse af ældre Veie

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. ang.

Jagtretten paa en Skolelod

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. ang.

Omfanget af Sognepræstens Forpligtelse
til at tilveiebringe Oplysninger om, hvor

Mødre til uægte Børn Timaanedersdagen

før Fødselen have haft Ophold

Tillæg til Reglement af 3. Mai 1884

for den polytekniske Læreanstalt.

Allerhøieste Stadfæstelse paa nye Bestemt¬

melser for det Arnamagnæanske Legat.
*

*
I
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24.

26.

27.

27.

27.

28.

5. Juli.

7.

7.

8.

8.

1890.

Juni.

IXXXIII
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Justitsmin. Skr. ang., hvorvidt Afstands¬

bestemmelserne i Lov om Brandpolitiet
paa Landet af 2. Marts 1861 § 1, jfr.

Justitsministeriets Bekjendtgjørelse af 30.
Marts 1890, i et givet Tilfælde vare til

886.Hinder for en Udstykning

Justitsmin. Cirk. ang. forskjellige Bestem¬

melser i islandsk Lov vedrørende Søfarten
886.af 22. Marts 1890

Justitsmin. Skr. ang. det en Epidemilæge

i Henhold til Lov Nr. 78 af 20. April

1888 § 20 tilkommende Vederlag, naar

Sygebesøget sker i længere Afstand end 1
887.Mil fra Lægens Bolig

Justitsmin. Skr. ang. Anmeldelse til

Handelsregistret af Tilbagekaldelse af
888.Prokura

Justitsmin. Skr. ang., hvorvidt det kan

tillades en Kvinde uden mandlig Hjælp

at forestaa Pasning af en til et Andels¬
888.meieri hørende Maskine

Bekjendtgjørelse om en Tillægsbestemmelse
til Regulativet for Tandlægeskolen og

888.Tandlægeexamen af 1. April 1889

Justitsmin. Skr. ang. Anmeldelse til Han¬
889.delsregistret om indtraadt Konkurs

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. ang.

Regler for Ansættelsen og Afskedigelsen af

Reservelæger 889.

Justitsmin. Skr. ang. Beregningen af

Dagpenge for de Tilforordnede i en over¬

ordentlig Sundhedskommission i Henhold
til Lov 20. April 1888 § 20 890.

Generaldirektor. f. Skattev. Skr. ang., at

de Sager, hvori det kongelige Forst= og

Jagtvæsen er Part, maa anses gebyrfri

for denne Parts Vedkommende 891.

Justitsmin. Skr. aug., at Bestemmelsen i

1858Bygningsloven af 30. December

§ 13 ikke er anvendelig paa Altaner ... 891.



IXXXIV

1890.

8. Juli.

8.

9.

10.

15.

19.

19.

21.

2. August.

6.

Justitsmin. Skr. ang., at Udgifterne til

Rekvisiter til den, der antages til at ud¬

føre Desinfektionen efter Lov 20. April

1888 kunne afholdes efter Reglerne i
nævnte Lov

Bekjendtgjørelse ang. Vedtagelse af for¬

skjellige Forandringer i og Tillæg til

Vedtægten for den almindelige Brand¬
forsikring for Landbygninger..

Bekjendtgjørelse ang. Ændringer i Gebyr¬

regulativet for den almindelige Brand¬

forsikring for Landbygninger..

Bekjendtgjørelse ang. en forandret Affattelse

af § 16, 2. Stykke, i Bekjendtgjørelse af

12. Juli 1878 angaaende Betalingen for
visse Forretninger ved den almindelige

Brandforsikkring for Landbygninger.

Justitsmin. Skr. ang., at Kirker paa

Landet falde ind under Bestemmelserne i

Brandpolitiloven for Landet

Justitsmin. Skr. ang. Betingelserne for
at udlevere et Bo til privat Skifte og

Deling i Henhold til Skiftelovens § 75.

Indenrigsmin. Skr. ang. en Valgbestyrelses

Berettigelse til at modtage og paakjende

Klager vedrørende Valglisten forud for

Suppleringsvalg til et Byraad.

Justitsmin Cirk. ang. Mønstringsbesty¬

rernes Virksomhed efter Lov for Island

vedrørende Søfarten af 22. Marts 1890

8 39, 2. Stykke

Indenrigsmin Skr. ang., hvilken Kom¬

mune Forpligtelsen efter Kancelli=Plakat

af 28. December 1827 § 2 rettelig paa¬

hviler

Justitsmin. Skr. ang., hvorvidt en Di¬

striktslæge kan vægre sig ved at foretage

en nødvendig Operation paa en under

Fattigforsørgelse værende Person

f 2X
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1890.

8. August.

9.

12.

16.

18.

22.

28.

28.

29.

5. Septbr.

9.

Justitsmin. Skr. aug., hvorvidt et Sogne¬

raad kan optræde som Sagsøger i en

Parternitetssag.

Justitsmin. Skr. ang. Medhjælpere hos

Tandlæger m. m.

Justitsmin. Skr. ang., hvorvidt Brugen

af Drainrør som Kakkelovnsrør paa Landet

er berettiget

Justitsmin. Skr. ang. Bemyndigelse for

Amtmændene til at meddele Dispensation
fra de i Brandpolitiloven for Landet inde¬

holdte Regler om Skorstene, for saa vidt
angaar Kirkebygninger

Justitsmin. Skr. ang., at et Underholds¬
bidrag, som Amtet i Henhold til Kanc.¬

Cirkulære af 10. Juni 4828 in 6ne har

vægret sig ved at beordre afsonet, ikke

bliver at betragte som en Barnefaderen

ydet Fattighjælp.

Justitsmin. Cirk. ang. Straffen for ulovlig

Tilegnelse af Brevduer

Bekjendtgjørelse ang. Forholdsregler ved¬
rørende Udførselen af Husdyr til Stor¬
brittannien

Indenrigsmin. Cirk. ang. Indførselenaf

levende Kreaturer til Storbrittannien

Justitsmin. Skr. ang., om det ifølge Be¬

stemmelserne i §11 af Brandpolitiloven af
2. Marts 1861, jfr. Justitsministeriets Be¬

kjendtgjørelse af 30. Marts 1889 er til¬

ladeligt at anbringe Grubekjedler ved de

aakaldte snævre Skorstene

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. ang.,

at et Sogneraad er pligtigt til at repar¬

tere Degnetraven, der ydes med Penge
efter Kapitelstaxt, paa nogle fra en Gaard

udstykkede Parceller

Justitsmin. Skr. ang., hvorvidt ikke ufor¬

muende Personer, der under en under
offentlig Behandling tagen Epidemi ere I
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1890.

11. Septbr.

11.

13.

13.

15.

17.

17.

23.

24.

behandlede i deres Hjem, skulle refundere,

hvad der er udbetalt til Epidemilægen for

Sygebesøg hos dem

Justitsmin Cirk. ang. de ved Lov af 11.

April 1890 om Forandringer af visse

processuelle Frister m. m. trufne For¬

andringer i de gjældende Regler om
Stævningers Forkyndelse.

* * * * * * * * *

Indenrigsmin. Skr. ang. Dokumentationen

for Anvendelse af de Beløb, som Sogne¬

raadsformændene med Amtsraadets Sam¬

tykke oppebære af Kommunekasserne til

Medhjælp
Justitsmin. Skr. ang. Approbation til

Fuldbyrdelse af en Dom over en Person,

der forinden Dosnmens Forkyndelse for

ham er afreist til Udlandet

Justitsmin. Cirk. ang Udvidelse af Be¬
myndigelsen til at tillade Afholdelsen af
Tombolaer

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. ang.,

hvorvidt Sognepræsten kan fordre Re¬

fusion af Kommunekassen for Porto¬

udgifter som Skolekommissionens For¬

maIId

Justitsmin. Cirk. ang., i hvilke Tilfælde

Opreisningsvevillinger fra den 1. Januar

1891 ville være at udfærdige af Over¬

øvrigheden
Justitsmin. Skr. ang. Modtagelse til Han¬

delsregistret af en Anmeldelse fra et An¬
delssvineslagteri

ustitsmin. Skr. ang, hvorvidt Tilladelsen

til Beværtning ved Auktioner m. v. kan

meddeles til de i Næringsloven af 29

December 1857 § 59 omhandlede Bevært¬

ningsdrivende

Justitsmin. Cirk. ang. en af Kjøbenhavns

Sø= og Handelsret afsagt Kjendelse om

Massekreditorers og privilegerede Kredi¬

C
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1890.

24. Septbr.

26.

1. Oktbr.

4.

4.

4.

6.

6.

7.

torers Deltagelse i Kuratorvalg i et Kon¬
kursbo

Indenrigsmin. Cirk. ang., hvad der skal

iagttages ved svenske Undersaatters Hjem¬

sendelfe herfra i Henhold til den dansk¬

svenske Overenskomst af 26. Juli 1888.

Anordning om Indretning af de juridiske

Examiner ved Univerfitetets rets= og slats¬

videnskabelige Fakultet.

Justitsmin. Skr. ang., hvorvidt og i hvilke

Tilfælde det kan passere, at et Bo ikke

foretages til Skifteprotokollen, men at der

kun sker Tilførsel om det til Døds¬

anmeldelsesprotokollen

Justitsmin. Skr. ang. forskjellige Spørgs¬

maal vedrørende Lov ang. Underholds¬

bidrag til Børn, der ere fødte udenfor

Ægteskab, m. m. af 20. April 1888 8 4.

Justitsmin. Skr. ang. de Gebyrer, som i

Henhold til Lov af 11. April 1890 skulle

erlægges for Meddelelse af Attester fra

Frederiksberg Bygningsinspektør.

Justitsmin. Skr. ang., hvorvidt Politi¬

betjente, der tilsiges som Vidner i offent¬

lige Sager, ere berettigede til Befordrings¬

godtgjørelse i Henhold til Loven af 20.

April 1888 § 2

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. ang.

Methodisters Begravelse paa de alminde¬

lige Kirkegaarde
Kirke= og Undervisningsmin. Skr. ang.

ustuderede Juristers Adgang til Forelæs¬

ninger og mundtlige og skriftlige Øvelser

under det rets= og statsvidenskabelige

Fakultet
* * * * * * *

Justitsmin. Skr. ang., at et Gods med

tilhørende Kirker og Tiender, beliggende
under to Jurisdiktioner, kan vurderes af

de af det ene Herreds Ret udmeldte

Mænd
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1890.

8. Oktbr. Indenrigsmin. Cirk. ang. Undersøgelser,
om Smitten i Tilfælde af miltbrandartet

Rosen blandt Svinene kan hidrøre fra et

Svineslagteri
10. Kirke= og Undervisningsmin. Skr. ang.

Fordringerne i Skrivning ved Skole¬

lærerexamen
10. Bekjendtgjørelse indeholdende reglemen¬

tariske Bestemmelser angaaende Indførslen
af raffineret Stenolie i Tankskibe til An¬

lægene for Stenolie paa Revshaleøen og

angaaende Udførslen af saadan Stenolie

ad Søveien fra disse Anlæg
15. Justitsmin. Cirk. ang.Forandringer i det

den 14. September 1889 bekjendtgjorte

Udkast til Vedtægter i Henhold til Lov

om Hundeafgiften af 12. April s. A. § 6.
21. Kirke= og Undervisningsmin. Skr. ang.

Gebyrfrihed for Disciple og Elever paa

Sorø Akademi
22. Bekjendtgjørelse ang. Fordelingen af Lig¬

ningsskatten efter Lov af 20. Juni 1850

§ 3 og af 29. Marts 1867 § 9 mellem

samtlige Kjøbstæder med Undtagelse af

Kjøbenhavn
23. Justitsmin. Skr. ang., at det, naar en

Sygdom er tagen under offentlig Be¬

handling efter Lov af 20. April 1888,

og der foreligger Hjemmel til at ind¬

lægge de Syge paa Hospitalet, alene til¬

kommer den overordentlige Sundhedskom¬

mission at foranstalte saadan Indlæggelse.

Justitsmin. Skr. ang. Beregningen af23.

den Fysikus tilkommende Befordriugs¬

godtgjørelse for en Reise i Anledning af

legal Sektion
25. Bekjendtgjørelse ang. Tillægsbestemmelser

fortil de for Skoleembedsexaminer og

den lægevidenskabelige Forberedelsesexamen

— *I
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1890.

27. Oktbr.

30.

4. Novbr.

5.

11.

13.

14.

15.

17.

gjældende Regler med Hensyn til Prø¬

verne i Fysik.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. ang.

den Skolekommissiouerne tilkommende

Myndighed overfor private Skoler.

Generaldirektor. f. Skattev. Skr. ang.

Bygningsafgiften af nogle i Kjælderetagen
i en af flere Leiligheder bestaaende Eien¬

dom i en Kjøbstad værende Brændselsrum.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. ang.

Valget af Bestyrelsen for „de Fattiges

Kasse“ i det ene Sogn af en af to Sogne

bestaaende Kommune

Justitsmin. Skr. ang. Beregningen af
Hundeafgiften i en Kjøbstad i forskjellige
Tilfælde

Kirke= og Undervisningsmin. Cirk. ang.

Betingelserne for Børns Antagelse til

Konfirmationsforberedelse

Justitsmin. Skr. ang., hvorvidt de i Lov

af 11. April d. A. om Forandring af

visse processuelle Frister m. m. indeholdte

Regler med Hensyn til Stævningsmaaden,

navnlig om Aflevering af Stævningen til

Indstævnte samt om Stævnevarslet, gjælde

i Justitssager og offentlige Politisager ..

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. ang.,

for hvilke Skoletestimonier der bliver at

erlægge Gebyr i Medfør af Cirkulære af
1. Marts 1890

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. ang.,

at Lærere og Disciple, i hvis Hjem

smittefarlig Sygdom er udbrudt, ikke be¬

høve at holde sig borte fra Skolen, naar

der paa anden Maade kan skaffes til¬

strækkelig Sikkerhed imod Smittens Over¬

førelse til Skolen

Kongl. Resol. ang. Bemyndigelse for Bi¬

skopperne til at tillade Brugen i Kirkerne
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1890.

17. Novbr.

18.

20.

20.

24.

25.

25.

27.

5
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Side.

af „Nyt Tillæg til Psalmebog for Kirke¬

og Husandagt“ (947.)

Bekjendtgjørelse ang. Autorisation af nogle

Blæksorter til Brug i Statstjenesten 947.

Indenrigsmin. Skr. ang., at et Sogne¬

raad er pligtig til at efterkomme en

af en Husmand fremsat Begjæring

om i Henhold til en Gjæsteretsdom at

blive optaget paa Kommunens Folkethings¬

valgliste for 1890—91, uanset at denne

Dom er indanket for høiere Ret 948.

Justitsmin. Skr. ang., hvorvidt en en

Dreng ved Viborg Overrets Dom idømt

Straf af 20 Slag Ris, ved hvilken Dom

der for Domfældtes Vedkommende er

akkviesceret, ad administrativ Vei vil kunne

forandres til Fængsel, da Drengen efter

Lægeattest ikke kan taale Straffens Fuld¬

949.byrdelse

Kongl. Resol. ang. Meddelelse af Til¬

ladelse til Oprettelse af private Skoler

med lærd Undervisning m m. (949.)

Kongl. Resolution ang. Adgang for Præ¬

sterne til at foranstalte Indsamling i Kir¬

kerne i 1891—93 til Bedste for Dia¬

konissestiftelsen (949.)

Instrux for Fabrikinspektørerne med Hen¬

syn til deres under Indenrigsministeriets
949.Omraade henhørende Forretninger..

Justitsmin. Cirk. ang., at Udlændinges

Omførsel her i Landet af Spaankurve,

Staaltraadsarbeider og lign. maa antages

for stridende imod Næringslovgivningen,
og at Opholdsbøger ikke bør meddeles

954.slige Udlændinge

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. ang.

Forstaaelsen af den i Lov af 8. Marts

1856 § 9 indeholdte Regel om Sogne¬

raadenes Indstillingsret til Skolelærer¬
embeder 954.
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1890.

Novbr.29.

1. Decbr.

2.

3.

5.

6.

6.

9.

9.

10.

Justitsmin. Skr. ang., at en Øvrigheds¬

resolution angaaende en Underkjendelse af

Kurators Nægtelse af sit Samtykke til en

Myndlings Ægteskab maa afgives af
Underøvrigheden

Bekjendtgjørelse om Bestemmelser an¬

gaaende Oprettelsen og Ledelsen af lærde
Skoler

Generaldirektor f. Skattev. Skr. om Ge¬

byrberegningen for Auktioner over Græs¬

ningsret i Tilfælde, hvor Græsningsretten

sælges for flere Aar
Bekjendtgjørelse ang. Transport m. m. af

Sprængstoffer

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. ang.

Indberetningen om Døvstumme.

Bekjendtgjørelse ang. Betalingen for den

ifølge Lov om Handelsregistre, Firma og

Prokura af 1. Marts 1889 § 4, jfr.

§ 5, udgivne Samling af Anmeldelser til

Handelsregistrene

Justitsmin. Skr. ang., at frivillige Ydelser

af Barnefaderen, der ikke ere erlagte til

Fyldestgjørelse af de ham ved Alimen¬

tationsresolutionen paalagte Forpligtelser,

ikke kan ophæve Barnemoderens Ret til

at kræve disse opfyldte

Reglement for Besørgelse af indenlandske

Telegrammer ved Statstelegrafvæsenet.

Justitsmin. Skr. ang., hvilken Kasse den

Afgift skal tilfalde, der erlægges af Be¬

boerne af en Del af en Kjøbstads Mark,

som Byraadet i Henhold til Bestemmel¬

serne i Lov om Hundeafgiften m. v. af

12. April 1889 § 2, næstsidste Stykke,

har vedtaget i Henseende til Afgiften at

behandle efter Lovens § 6

Bekjendtgjørelse ang. Udførsel af Svin til

Tyskland
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1890.
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10.

12.

13.

13.

15.

16.
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Side.Side.

Bekjendtgjørelse ang. Ophævelse af For¬

bud imod Indførsel af levende Svin og
raa Dele af dette Dyr fra Sverig 622.(975.)
Justitsmin. Skr. ang., hvorvidt en Pro¬

kurator, naar han som beskikket Aktor

udtager Stævning iSager, af Hensyn
til næstsidste Punktum i § 3 af Lov 11.

April 1890 er forpligtet til at lade Gjen¬
part af Stævningen medfølge til Ud¬

levering ved Forkyndelsen. 975.

Justitsmin. Skr. ang., hvem det tilkom

at meddele fri Proces til Inddrivelse af

en Fordring paa en Umyndiggjort i et
Tilfælde, hvor den Umyndiggjorte og
dennes Værge have Bopæl under for¬

skjellige Overøvrigheder. 975.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. ang.,
hvorvidt det paahviler en Kjøbstadkommune

at udrede Betaling for et negentlig døv¬

stumt Barns Ophold paa den Kellerske

Anstalt for uegentlige Døvstumme.. 976.

Bekjendtgjørelse ang. Approbation paa et

af Kjøbenhavns Brandforsikkrings Re¬

præsentantskab vedtaget Tillæg til Regler
for Vurderingsgebyrer ved bemeldte Brand¬

5.forsikkring
* *

(978.)
Justitsmin. Cirk. ang. Anmeldelsen af

indtrufne Ulykkestilfælde ved Maskiner.
* *

978.

Justitsmin. Cirk. ang. Fastsættelsen af

Stævnevarslet i Henhold til Lov 11. April

1890 § 1, naar den, der skal stævnes,

har Bopæl paa Færøerne eller Island,

Grønland, de dansk=vestindiske Øer eller i

Udlandet 978.

Justitsmin. Skr. ang., i hvilket Omfang
en Befuldmægtiget for enzaf tvende under

en Justitssag Domfældte kan være be¬

rettiget til at erholde Udskrift af det i

Sagen Passerede, efterat de de Paagjæl¬
dende idømte Straffe ere exekverede ... s 979.

623.



1890.

17. Decbr.

20.

22.

23.

27.

27.

30.
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Side.Side.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. ang.
den nærmere Forstaaelse af Bestemmel¬

serne i § 12 i Anordning af 29. Juli
1814 f. L 980.

Generaldirektor. f. Skattev. Cirk. ang.

Fratagelse i visse Tilfælde af de Spare¬

kasser meddelte Stempelbegunstigelser... 981.
Indenrigsmin. Skr. ang., hvorvidt der
skal meddeles Amtsrepartitionsfonds¬og

Amtsfattigkassernes Aktiver Forbudspaa¬

tegning af Amtsraadet 981.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. ang.

Reglerne for Karakterberegningen ved den

ved den kgl. Anordning af 26. Sep¬
tember 1890 indførte juridiske Fælles¬

prøve og den fuldstændige juridiske Em¬

bedsexamen 983.

Justitsmin. Skr. ang., hvorledes Be¬

stemmelsen i Lov af 12. April 1889 om

Foranstaltninger til Forebyggelse af Ulyk¬

kestilfælde ved Brug af Maskiner m. m.

§ 15, sidste Stykke, vil være at anvende

med Hensyn til Eftersyn af en Mølle

med flere Kværne 985.

Justitsmin. Skr. ang., at et Underholds¬

bidrag i Medfør af Lov 20. April 1888

§ 4 kan affordres Barnefaderens Op¬

holdskommune, saalænge Retten dertil ikke

er præskriberet 985.

Institsmin. Skr. ang., hvorvidt der til¬

kommer Politimesteren Bemyndigelse til
at tillade dramatiske Forestillinger paa
Landet.  986.

———



1886.

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

Amt) ang. et Sogneraads Forpligtelse til at betale

for en af Distriktslægen tilkaldt extraordinær Læge¬

assistance ved en Operation paa en under Sognets

Fattigvæsen hørende Person.

Med behagelig Skrivelse af 22. f. M. har Amtet til

Justitsministeriets Afgjørelse indsendt en Sag, hvoraf frem¬

gaar, at N. N. Sogneraad vægrer sig ved at betale prak¬

tiserende Læge N. N. et Beløb af 10 Kr. for en Reise, han

har foretaget efter Distriktslægens Begjæring for at assi¬

stere denne ved en Operation, som i et formodet livsfarligt

Tilfælde skulde foretages paa en under nævnte Sogns

Fattigvæsen hørende Arbeidsmand, men som ved den fore¬

tagne nærmere Undersøgelse viste sig ufornøden, idet Sogne¬

raadet til Støtte for sin Vægring paaberaaber sig, dels at

Operationen som anført var ufornøden, dels at Sogne¬

raadets Samtykke til Tilkaldelsen af den assisterende Læge

ikke var indhentet. Amtet har i denne Anledning bemærket,

at samme under 27. November f. A har tilskrevet Sogne¬

raadet, at Spørgsmaalet om, hvorvidt det i slige Tilfælde

er nødvendigt at tilkalde Lægeassistance, udelukkende maa

bero paa de lægekyndige Autoriteter, og at der saaledes ikke

kræves noget Samtykke i saa Henseende fra Sogneraadet,

men at det paa den anden Side maa anses at være i sin

Tolvte Hæfte.



Slr. ang. Grundlovens § 51.1886. 2

—

2. Jan. Orden, at Distriktslægen, naar en saadan extraordinær Læge¬

assistance, som vil medføre Udgifter for Kommunen, har

været nødvendig, officielt meddeler vedkommende Sogneraad

Underretning derom.

Foranlediget heraf skal man tjenstligst melde, at Ju¬

stitsministeriet kan tiltræde det af Amtet anførte, hvorhos

man skal tilføie, at man, forsaavidt Spørgsmaalet ønskes

bragt for Domstolene, maa finde det naturligt, at der til¬

staas Lægen fri Proces.

Justitsmin. Skr. (til Amtmanden over Viborg13. Jan.

Amt) ang., at Grundlovens § 57 ikke hjemler Med¬

lemmer af Rigsdagen Fritagelse for at underkastes

Exekution af en idømt Straf af Fængsel.

I Anledning af den med Amtets behagelige Skrivelse

af 6. dennes hertil indsendte Skrivelse, hvori Folkethings¬

mand N. N. besværer sig over, at han efter Amtets Ordre

af 28. f. M. er hensat til Afsoning af den ham ved Høie¬

sterets Dom af 22. f. M. idømte Straf af simpelt Fængsel

i 3 Maaneder, skal man tjenstligst melde, at Justitsmini¬

steriet er enigt i den til Grund for bemeldte Ordre liggende

Anskuelse, at Grundlovens § 57 ikke hjemler Medlemmer

af Rigsdagen Fritagelse for at underkastes Exekution af en

idømt Straf af Fængsel, og saaledes maa anse den frem¬

komne Protest for ubeføiet.

Indenrigsmin. Skr. (til Amtmanden over Born¬15. Jan.

holms Amt) ang., at Borgerskab som Gjæstgiver

ikke giver Ret til at drive Beværtningsnæring, med¬

mindre Vedkommende efter Politimesterens Skjøn er

i Stand til at herbergere Reisende.

Ved at fremsende den med Bilag hoslagt tilbageføl¬

gende Begjæring fra Konditor N. N. af N. N. Kjøbstad



Skr. ang. „de Fattiges Kasse“. 3 1886.
—

om, at der maa blive meddelt ham Borgerskab som Gjæst= 15. Jan.

giver sammesteds, har Magistraten i bemeldte Kjøbstad i det

med Amtets behagelige Skrivelse af 28. December f. A.

hertil indkomne Andragende forespurgt, om den nævnte

Begjæring vil være at tage til Følge, uanset at det er den

Paagjældendes vedkjendte Hensigt ikke at befatte sig med

Herbergering eller holde de dertil fornødne Lokaler.

I denne Anledning skulde man til behagelig Efterret¬

ning og videre fornøden Bekjendtgjørelse tjenstligst melde, at

det omhandlede Borgerskab vel i Henhold til Næringsloven

af 29. December 1857 §3 ikke vil kunne nægtes den Paa¬

gjældende, saafremt han fyldestgjør de i bemeldte Lovs § 2

foreskrevne personlige Betingelser, men at Ministeriet maa

være af den Formening, at han, naar han i Henhold til

det saaledes erhvervede Borgerskab maatte drive Bevært¬

ningsnæring uden efter Politimesterens Skjøn at være i

Stand til at herbergere Reisende, derved gjør sig skyldig i

uberettiget Næringsbrug, for hvilket det ifølge Lov af 23.

Mai 1873 § II vil paahvile Politimesteren at drage ham

til Ansvar.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. (til Amt= 18. Jan

manden over Maribo Amt) ang. Afvigelser fra

Bestemmelsen i Lov 8. Marts 1856 om Sammen¬

sætningen af Bestyrelsen for „de Fattiges Kasse“

Med behagelig Skrivelse af 30. f. M. har Hr. Kam¬

merherren hertil indsendt et Andragende, hvori N. N.

Sogneraad anholder om, at „de Fattiges Kasse“ for hvert af

Kommunens to Sogne maa sammensmeltes til een Kasse

med en Bestyrelse bestaaende af 5 Medlemmer, hvoraf 2

skulle vælges i hvert Sogn og 1 ved frit Valg.

I Anledning heraf skulde Ministeriet tjenstligst melde,

at det, da der til Fordel for den ansøgte Sammensmeltning



Skr. ang. Tyendes Kur og Pleie.41886.

18. Jan. af de tvende Kasser ikke ses at være anført særegne Om¬

stændigheder, der for det foreliggende Tilfælde kunde

motivere en saadan fra den almindelige afvigende Ordning,

ikke finder tilstrækkelig Anledning til at bevilge denne,

hvorhos tilføies, at Ministeriet under ingen Omstændigheder

vilde have anset sig for beføiet til at bifalde den foreslaaede

Afvigelse fra Bestemmelsen i Lov 8. Marts 1856 om Sam¬

mensætningen af Kassens Bestyrelse.

Indenrigsmin. Skr. (til Amtmanden over Vi¬18. Jan.

borg Amt) ang., naar og i hvilket Omfang der

paahviler Tjenestekommunens Fattigbestyrelse For¬

pligtelse til at refundere Opholdskommunen Omkost¬

ningerne ved et Tyendes Kur og Pleie.

Med behagelig Skrivelse af 27. Oktober f. A. har

Amtet til Ministeriets Afgjørelse fremsendt en Sag, hvor¬

under Kragelund=Funder Sogneraad har anholdt om, at

det maa blive paalagt Gjødvad=Balle Kommune som Tjene¬

stekommune at refundere et Beløb af 235 Kr. 27 Øre, der

er medgaaet til den 17aarige Tjenestekarl N. N.'s Kur og

Pleie paa Silkeborg Sygehus fra den 4. Juli til 19. Sep¬

tember f. A. Af Sagen fremgaar det, at bemeldte Tjene¬

stekarl, der havde ligget syg og været under Lægebehandling

hos Husbonden i sidstnævnte Kommune fra Midten af Juni

Maaned, den 2. Juli blev af Husbonden efter Faderens

Begjæring, men uden at Bestemmelsen i Lov af 10 Mai

1854 § 36 ses at være bleven iagttaget, kjørt hjem til For¬

ældrene, der bo paa Funder Nørhede, hvoretter han af

Sogneraadet sammesteds den 4. næstefter maatte indlægges

paa ovennævnte Sygehus.

Under Henvisning til disse Omstændigheder har Amtet

udtalt, at det har anset det for tvivlsomt, om det ikke

maatte kunne paalægges Gjødvad=Balle Sogneraad, uanset



Skr. ang Tyendes Kur og Pleie. 1886.5

at dette først ved Anmeldelsen fra Kragelund=Funder Sogne= 18. Jan.

raad er bleven bekjendt med det indtrufne Sygdomstilfælde,

fuldt ud at refundere de ommeldte Udgifter, idet Raadet i

saa Fald maa antages i Henhold til Lov af 10. Mai 1854

§ 36 at have Adgang til at erholde Godtgjørelse for hele

sit Udlæg hos Husbonden.

I Anledning heraf skulde man til behagelig Efterret¬

uing og videre fornøden Bekjendtgjørelse tjenstligst melde,

at Ministeriet, i Overensstemmelse med hvad oftere er udtalt,

maa holde for, at der alene i Tilfælde af, at Tjeneste¬

kommunens Fattigbestyrelse har gjort sig skyldig i et lov¬

stridigt Forhold, kan paahvile denne Kommune Forpligtelse

til at refundere Opholdskommunen det fulde Beløb, der er

medgaaet til Tyendets Kur og Pleie, medens der i et

Tilfælde som det foreliggende, hvor intet kan lægges Tjene¬

stekommunen til Last, kun paahviler den at yde Refusion

indenfor de i Lov af 12. Marts 1864 fastsatte Grændser.

Saafremt Husbonden er forpligtet til at udrede samtlige

Omkostninger ved Tyendets Kur og Pleie, vil Opholds¬

kommunen selvfølgelig kunne holde sig til ham for det

Beløb, der ikke kan fordres refunderet af Tjenestekommunen.

Man skal imidlertid tilføie, at man i saa Fald under

Hensyn til, at Husbonden maa kunne gjøre Fordring paa,

at Spørgsmaalet om hans Forpligtelse overfor Fattig¬

væsenet afgjøres under et enkelt Søgsmaal, vilde anse det

for den rigtigste Fremgangsmaade, at Opholdskommunen

— efter først ved behørig Anmeldelse at have reserveret sin

Fordring hos Tjenestekommunen — anlægger Søgsmaal

mod Husbonden til Betaling af samtlige Omkostninger ved

den stedfundne Kur og Pleie og først i Tilfælde af, at den

ikke paa denne Maade erholder Fyldestgjørelse i alt Fald

for den Del af Omkostningerne, som det paahviler Tjeneste¬

kommunen at refundere, forlanger denne Kommunes For¬

17pligtelse fyldestgjort.



1886.

—

20. Jan.

26. Jan.

Skr. ang. Distiikislægers Ret til Honorar.6

Justitsmin. Skr. (til Amtmanden over Præstø

Amt) ang. en Distriktslæges Ret til at oppebære

Honorar for Undersøgelser af Fattighnse og Fattig¬

gaarde.

I Anledning af det med Amtets behagelige Skrivelse

af 5. f. M. hertil tilbagesendte Andragende, hvori Distrikts¬

læge N. N. besværer sig over, at Amtet har nægtet at an¬

vise ham Honorar for Undersøgelser af Fattighuse og Fat¬

tiggaarde i Amtet, skal mau tjenstligst melde, at Justits¬

ministeriet ifølge Indholdet af § 14 i Instrux for Stads¬

og Distriktslæger af 22. Oktober 1877 ikkun kan anse

Distriktslægen forpligtet til at foretage de omhandlede Un¬

dersøgelser uden Vederlag, naar de kunne ske leilighedsvis i

Forbindelse med andre Forretninger. Da der imidlertid

ifølge den foreliggende Sag er meddelt Distriktslægen en

regelmæssig aarlig Ordre af Amtet til at undersøge og

afgive Indberetning om de omhandlede Boliger, maa Ju¬

stitsministeriet anse ham berettiget til i Henhold til Plakat

4. Oktober 1825 § 8 for de saaledes foretagne Under¬

søgelser at erholde Honorar af det Offentlige.

Allerhøieste Resolution, hvorved Hans Majestæt

Kongen bemyndiger Regjeringen til foreløbig indtil

videre at afholde de løbende Statsndgifter“). (Kon¬

seilspræsidiet).

Indm. Saml. pag. 1.

*) Nærværende kongelige Resolution ndstedtes, efter at

Folkethinget den 25. Januar 1886 havde forkastet

den foreløbige Finanslov for Finansaaret 1885—96.

Rigsdagssamlingen sluttedes den 8. Februar s. A. og
en ny foreløbig Finanslov for Finansaaret 1885—86

udstedtes den 10. s. M. Den af Konseilspræsidenten



Skr. ang. Fortidsminders Fredning. 7 1886.

Kirke= og Undervisningsmin. Cirk. (til samtlige 26. Jan

Stiftsøvrigheder) ang. Fredning af de paa Præste¬

gaardsjorderne værende Fortidsminder.

For at sikre de paa Præstegaardsjorder værende For¬

tidsminder — i Særdeleshed Gravhøie (Kæmpehøie) og

— ———

nedlagte Forestilling om Rigsdagens Slutning var
saalydende:

„Idet Ministeriet tillader sig at tilraade Deres

Majestæt idag at slutte indeværende Rigsdagssam¬

ling, efter at den har varet i noget over 2 Maa¬
neder, skal man til Begrundelse heraf bemærke føl¬

gende:
Naar der henses til den Maade, hvorpaa Folke¬

thinget har stillet sig hidtil i denne Samling, skjøn¬
ner Ministeriet ikke, at der kan ventes nogen Nytte
af Samlingens yderligere Forlængelse.

Efter at dette Thing har forkastet Finanslov¬

forslaget for næste Finansaar ved at nægte det Over¬
gang til anden Behandling, efter at dette Thing

fremdeles har nægtet det af Regjeringen fremsatte

Forslag til Tillæg til Danmarks Riges Grundlov

Overgang til anden Behandling ifølge en For¬
handling, der ikke kan opfattes anderledes, end at

Thinget overhovedet ikke vil indgaa paa Ændringer
i Grundloven i den Retning, som var foreslaaet, og
i ethvert Fald ikke vilde forhandle derom med dette

Ministerium, efter at endvidere Regjeringens For¬
slag til Lov om Foranstaltninger til at modvirke

Arbeidsløsheden samt til at formindske den derved

foranledigede Nød er bleven forkastet, idet Enighed i
Fællesudvalget ikke kunde opnaas væsentligst af den
Grund, at Folkethinget ikke vilde give dette Mini¬

sterium nogen som helst Bevilling til offentlige Ar¬
beiders Udførelse, efter at endelig det af Regeringen
fremsatte Forslag til Lov om midlertidige For¬
andringer i Toldafgifterne og Afgiften af indenlandsk
Roesukker er bleven nægtet Overgang til anden Be¬

handling, uagtet saavel Æmnets Vigtighed for Land¬
bruget som Finansministerens Udtalelser om sin Vil¬



Skr. ang. Fortidsminders Fredning.1886.

——

26. Jan. Stendysser —,der ikke hidtil ere fredede ifølge særlige

Deklarationer, mod Beskadigelse eller Ødelæggelse og bevare

dem for Efterkommerne eller i alt Fald forbeholde dem til

at undersøges under sagkyndig Ledelse, skulde Ministeriet

tjenstligst anmode Stiftsøvrigheden om behageligen at paa¬

lægge de Præster i Stiftet, der ere beneficerede med Jorder,

lighed til at forhandle om Ændringer i Forslaget

maatte opfordre til at prøve Sagen i et Udvalg,

mangler der Grund til at vente, at en Fortsættelse

af Samlingen vil bringe noget Udbytte. Vel har

Folkethinget ladet Finanslovforslaget for indeværende
Finansaar gaa til anden Behandling,men dette

Skridt indeholder formentlig kun et Bevis paa, at

Folkethinget ønsker at trække Samlingen ud, men
ikke noget Bevis for, at det vil opgive den hidtil

indtagne Holdning overfor Regjeringen, hvorefter
intet Udbytte af Forhandlingerne har været at op¬

naa, og de Udtalelser fra Flertallets Ordfører, som,

trods Opfordring til at udtale sig tydelig, fremkom
i Mødet den 4. Februar, vare ikke egnede til at

skaffe Klarhed om Thingets Hensigter.
Men selv om nogen i det blotte Faktum, at Fi¬

nanslovforslaget er gaaet over til anden Behandling,

vilde se en Antydning af, at Folkethinget nu, i Mod¬

sætning til sin hidtil bekjendte Holdning, vilde ind¬

lade sig i alvorlig mente Forhandlinger om Finans¬
lovforslaget for indeværende Finansaar og eventuelt

ogsaa for næste Finansaar, ophæves Virkningen heraf

ved andre Skridt af Folkethinget, som umuliggjøre
Samlingens Fortsættelse i den til videregaaende For¬
handlinger nødvendige Tid, Skridt, der staa som

uforklarlige Inkonsekvenser, dersom det virkelig var
Thingets Mening at aabne Vei til rolig Forhandling
i Fremtiden. Folkethinget har nemlig, som bekjendt,

den 25. Januar forkastet den foreløbige Bevillings¬
lov af 1. April f. A., og derved fremkaldt den
uregelmæssige Tilstand, paa hvilken det, for at ikke

hele Statsstyrelsen skulde gaa istaa, har været nød¬

vendigt at bøde ved den kongelige Resolution af 26.

f. M. Herved har Folkethinget selv, uagtet det let



——
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med Iver at vaage over, at de Gravhøie, Dysser eller 26. Jan.

andre Fortidslevninger, der findes paa Jorderne, ikke be¬

røres med Plov, Hakke eller Spade, med mindre Bene¬

ficiarius hos Direktøren for de antikvariske Mindesmærkers

Bevaring har erhvervet skriftlig Tilladelse til Sløifningen.

Særligt forbydes det at formindske Høienes Omfang ved

havde kunnet tilveiebringe Betingelserne for en rolig
Behandling af Finanslovforslaget for indeværende
Finansaar ved at lade Behandlingen af den fore¬

løbige Bevillingslov af 1. April f. A. hvile indtil

videre, fremtvunget en Tilstand, som Regjeringen
ikke anser det forsvarligt at vedligeholde længere end
høist nødvendigt, idet baade en formel Lovhjemmel
for Statsindtægternes Opkrævelse og en fyldigere
Adgang til Udredelse af Statsudgifter maa tilveie¬
bringes snarest mulig. Den kongelige Resolution

af 26. f. M. er ifølge sin Natur kun egnet til at

hjælpe Staten over en ved Folkethingets hensynsløse
Fremgangsmaade skabt Nødstilstand, men den kan
ikke tjene til Grundlag for Statens Styrelse i mere

end ganske kort Tid. Opfordringen til snarest mulig
at søge den erstattet med en Lovhjemmel for Ind¬

tægternes Opkrævelse og Udgifternes Afholdelse er
derhos bleven yderligere forøget ved Folkethingets

seneste Handling, nemlig Vedtagelsen af en Beslut¬

ning, hvorved der gjøres Indsigelse imod den kon¬

gelige Resolutions Gyldighed og nedlægges Protest
imod, at der handles videre i Henhold til den. Om

end denne Folkethingets Beslutning selvfølgelig er
uden Betydning med Hensyn til Retsspørgsmaalet,
staar denne Handlemaade dog i den skarpeste Modstrid

med den Forudsætning, at Folkethinget skulde ønske
at naa til roligt Samarbeide med Regjeringen i denne

Samlings Fortsættelse.
Hvad Landsthingets Arbeider angaar, da har

dette Thing vel, som altid, vist den fuldkomneste
Beredvillighed til at behandle de det forelagte Lov¬

forslag og til at søge Overenskomst om dem med det
andet Thing og med Regjeringen, men da der paa

Grund af Folkethingets negerende Holdning i alle



Skr. ang. Fortidsminders Fredning.1886. 10

—

26 Jan lidt efter lidt at afpløie deres Rand nedenfra, og ligeledes

at afgrave, omkaste, flytte, bortføre eller sønderslaa Sten,

der henhøre til Høiene eller Dysserne.

Ovenanførte maa gjælde saavel naar Jorden bruges

af Præsten selv, som naar den er bortforpagtet eller bort¬

fæstet. Men til yderligere Sikkerhed vil der for Fremtiden

Sager ikke kan komme noget Resultat ud af Lands¬
thingets Forhandlinger, er det naturligt, at dette
Things Medlemmer kun føle ringe Lyst til at fort¬
sætte et Arbeide, som forud vides at være forgjæves,
og der vilde for saa vidt have været al Grund til

allerede den 29. Januar at slutte Samlingen, der¬
som Regjeringen ikke havde anset det for rigtigt med

Deres Majestæts Allerhøieste Samtykke at fremlægge
Finanslovforslaget for næste Finansaar for Lands¬
thinget, for at dette Thing ikke, ved Folkethingets
Afvisning af enhver Forhandling om den finansielle
Ordning for det følgende Finansaar, skulde være
afskaaret fra at gjøre sin Indflydelse gjældende i
denne Retning. Da dette nu er sket derved, at
Landsthinget, efter at et Finansudvalg var nedsat og
Betænkning afgiven af dette, har tilendebragt Fi¬
nanslovforslagets anden, Behandling og saaledes

gjennem formelige Voteringer har havt Leilighed til
at tilkjendegive sin Mening om det i alle dets En¬
keltheder, og da der ikke foreligger nogen Grund til

at tro, at der ved en eventuel tredie Behandling vil
fremkomme noget andet Resultat, finder Ministeriet,
at der heller ikke af Hensyn til Landsthinget er

nogen Grund til at forlænge Samlingen. At lade
Finanslovforslaget underkaste en tredie Behandlingi

Landsthinget vilde kun have nogen Interesse, for

saa vidt man kunde vente, at Folkethinget, naar Fi¬
nanslovforslaget gik over til dette fra Landsthinget,
vilde modtage det anderledes, end hidtil er sket, og
navnlig vilde underkaste det Behandling i den Hen¬
sigt at fremme det og søge Overenskomst opnaaet
om det. Men til at nære et saadant Haab fore¬

ligger der ingen GrundIkke blot er der, som

ovenfor bemærket, ikke kommet til Regjeringens
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i enhver ny Forpagtningskontrakt eller Fæstebrev være at 26. Jan.

indføre en udtrykkelig Bestemmelse i denne Henseende med

Henvisning til nærværende Cirkulære, hvorover Stifts¬

øvrigheden behageligen vil paalægge Provsterne at vaage,

inden de i Forening med Amtmanden approbere vedkom¬

mende Forpagtningskontrakt eller indsende denne eller Fæ¬

stebrevet til Ministeriets Approbation.

I Forbindelse hermed skulde Ministeriet tjenstligst an¬

mode Stiftsøvrigheden om behagelig at tilkjendegive Præ¬

sterne, at det herefter ved Bortsalg af Præstegaardsjorder,

hvorpaa der findes Gravhøie, Dysser eller andre Fortids¬

levninger, vil i vedkommende Auktionskonditioner og Skjø¬

der (ogsaa hvor Salget ikke sker ved offentlig Auktion)

være at gjøre Kjøberen til Pligt baade at iagttage de oven¬

anførte Bestemmelser i nærværende Cirkulære (til hvilket

der derfor udtrykkeligt vil være at henvise) og efter senere

eventuel Begjæring af Direktøren for de antikvariske Min¬

desmærkers Bevaring at udstede en særlig Deklaration om

Kundskab noget, der viser, at Folkethinget vil opgive
den afvisende Stilling, det har indtaget overfor Fi¬
nanslovforslaget for næste Finansaar, men det maa
ifølge den Udtalelse, som den 23. Januar d. A. faldt
fra Formandspladsen i dette Thing, da Finanslov¬
forslagets Fremlæggelse for Landsthinget meddeltes,
antages, at Folkethinget endog vil nægte at modtage
til Behandling det fra Landsthinget oversendte Fi¬
nanslovforslag under Paaberaabelse af, at Finans¬
nanslovforslagets Behandling i Landsthinget er

ulovlig.

Henhold til foranstaaende tillader jeg migI

saaledes i dybeste Underdanighed at indstille:

at det maatte behage Deres Majestæt allernaadigst
at bestemme, at Rigsdagens nærværende ordent¬

lige Samling skal sluttes i Dag, samt til det

Øiemed at forsyne det vedlagte Aabne Brev
med Allerhøieste Underskrift¬



30. Jan.

Resol. ang. Skriftemaal m. m.121886.

26. Jan. vedkommende Fortidslevningers yderligere Fredning til Di¬

rektøren i en saadan Form og under saadant Ansvar med

Hensyn til i paakommende Tilfælde at betale Bøde, som

denne maatte finde fuldt betryggende.— Over at denne

Bestemmelse tilbørligt overholdes, ville Stiftsøvrigheden be¬

hageligen vaage ved Approbationen af Skjøderne eller

Auktionskonditionerne, i hvilken Henseende bemærkes, at

de vedkommende Gravhøie, Dysser osv. nøiagtigt maa spe¬

cificeres hver for sig, og at der, naar der ingen Fortids¬

levninger findes paa de Arealer, der bortsælges, udtrykkeligt

maa meddeles Attestation herom af Beneficiarius til Stifts¬

øvrigheden. I de Tilfælde, hvor der ved Jordsalg tages

en saadan Reservation med Hensyn til tilstedeværende For¬

tidsminder, vil der samtidigt af Stiftsøvrigheden være at

meddele Underretning herom direkte til Direktøren for de

antikvariske Mindesmærkers Beyaring.

Da der, som bekjendt, ikke saa ganske sjældent fore¬

findes Kjæmpehøie (Gravhøie fra Oldtiden eller Middel¬

alderens Begyndelse) paa Landsbykirkegaardene, jvfr. Mini¬

steriets Cirkulære af 15. August 1882, ville Stiftsøvrig¬

heden behageligen lade Kirketiendeeierne eller Kirkeværgerne

i Stiftet tilkjendegive, at saadanne ikke maa jævnes, uden

at Sagen først har været indstillet til Ministeriet ledsaget

hvorhos Deres Høiærvær¬af Provstesynets Erklæring, —

dighed behagelig ville paalægge Synene at vaage over disse

Høies Bevaring i uskadt Stand.

Allerhøieste Resolution ang. Skriftemaal og

Altergang ved Aftengustjeneste i Kjøbenhavn og de

større Kjøbstæder. (Ministeriet for Kirke= og Un¬

dervisningsvæsenet).

Indm. Saml. pag. 1.



Skr. ang. Brandfogder. 13 1886.

Justitsmin. Skr. (til Amtmanden over Aarhus 4. Febr.

Amt) ang. Sogneraadets Ret og Pligt til at gjøre

Indstilling til Beskikkelse af Brandfogder, samt at

Sognefogder ikke kunne indstilles.

Med behagelig Skrivelse af 5. f. M. har Hr. Stift¬

amtmanden hertil tilbagesendt et Dem af Justitsministeriet

til Erklæring tilstillet Andragende, hvori Gaardeier N. N.

besværer sig over af Amtet at være beskikket til Brandfoged,

idet han til Støtte for denne sin Besværing har anført, at

han ikke af vedkommende Sogneraad er indstillet til denne

Bestilling. De har derhos samtidig hertil indsendt en

til Dem indkommen Skrivelse, hvorved Gaardeier P. P.

under Paaberaabelse af samme Grund har til Dem tilbage¬

sendt den for ham udfærdigede Beskikkelse som Brandfoged.

Hr. Stiftamtmanden har i denne Anledning bemærket, at

de de nævnte to Mænd meddelte Beskikkelser som Brand¬

fogder vare udfærdigede af Dem i Henhold til Indstilling

fra vedkommende Politimester, idet vedkommende Sogne¬

raad til de angivne Bestillinger havde indstillet tvende

Sognefogder, samt vægret sig ved, uagtet det er tilkjende¬

givet Sogneraadet, at Brandfogedbestillingen ikke kan for¬

enes med Bestillingen som Sognefoged, at indstille andre

Mænd til at fungere som Brandfogder.

Foranlediget heraf skal man tjenstligst melde, at Mi¬

nisteriet, idet man fastholder sin i Skrivelse af 21. De¬

cember 1872 udtalte Anskuelse, at ingen i Henhold til Lov

af 2. Marts 1861 kan beskikkes til Brandfoged, med

mindre han er indstillet af Sogneraadet, maa anse det

rettest, at de to af Dem beskikkede Mænd fritages for det

dem paalagte Hverv. Derimod bør det tilkjendegives

Sogneraadet, at saafremt det ikke uopholdeligt opfylder den



—

Skr. ang. Undersøgelser i Retsprotokollerne.141886.

4. Febr. det efter Lovgivningen utvivlsomt paahvilende Pligt til at

indstille andre end Sognefogder, hvis Hverv som saadanne

er uforeneligt med Brandfogedbestillingen, og som derfor

ikke kunne indstilles dertil, vil Hvervet som Brandfoged

blive at udføre ved en af Amtet dertil for Betaling antagen

Mand, og Betalingen inddrevet hos Sogneraadets Med¬

lemmer personligt. For det Tilfælde, at Sogneraadet ved¬

varende nægter at efterkomme sin Pligt, skal man derhos

anmode Dem om at foranstalte det i Henhold til det foran¬

staaende fornødne og samtidig at foranledige, at Amtsraadet

under Tvangsmulkt paalægger Sogneraadet at efterkomme

sin Forpligtelse.

Justitsmin. Skr. (til Amtmanden over Hjør¬9. Febr.

ring Amt) ang., at der ikke kan tilkomme en Sag¬

fører nogen Ret til selv at anstille Undersøgelse i

Retsprotokollerne paa sine Mandanters Vegne.

I Anledning af, at Herredsfogden i N. N. Herred

har undladt at imødekomme et af Underretssagfører N. N.

udtalt Ønske om, at der maatte gives ham Leilighed til

ved Gjennemlæsning i Retsprotokollen at gjøre sig bekjendt

med det Passerede under en efter Rekvisition af en Tredie¬

mand afholdt Exekutionsforretning, har bemeldte Underrets¬

sagfører i det med Hr. Kammerherrens behagelige Skrivelse

af 21. f. M. hertil tilbagesendte Andragende forespurgt, om

han som Sagfører paa sine Mandanters Vegne maa anses

uberettiget til at forlange Adgang til ved Gjennemlæsning

af Retsprotokollerne at gjøre sig bekjendt med det til

disse Passerede, naar han i hvert enkelt Tilfælde opgiver,

hvorom Oplysning ønskes, og paaviser, at han selv eller

hans Mandant har retlig Interesse i at erholde den nævnte

Adgang.



Forelolig Finanslov. 15 1886.

Foranlediget heraf skal man tjenstligst melde, at Ju= 9. Febr.

stitsministeriet med Dem er enigt i, at der ikke kan til¬

komme Andrageren nogen Ret til at forlange Adgang til

selv at anstille Undersøgelse i Retsprotokollerne om de disse

tilførte Forretninger.

Foreløbig Lov om Indtægts= og Udgiftsbevilling 10. Febr.

Finansaaret fra 1. April 1885 til 31. Marts Nr. 15.for

1886. (Finansministeriet).

Indm. Saml. pag. 1.

Jnstitsmin. Skr. (til Amtmanden over Aarhus 10. Febr.

Amt) ang. Beregning af Gebyr for en Fogedforret¬

ning for at sætte Rekvirenten i Besiddelse af nogle

ved en tidligere Forretning udlagte Gjenstande.

I det med Hr. Stiftamtmandens behagelige Skrivelse

af 1. December f. A. hertil tilbagesendte Andragende har

Overretssagfører N. N. anholdt om Justitsministeriets Re¬

solution for, hvorledes Gebyret vil være at beregne for en

efter Rekvisition af ham som Sagfører for Underretspro¬

kurator N. N. som Værge for den Umyndige N. N. af

Fogden i N. N. Herred den 4 November f. A. foretagen

Fogedforretning hos N. N., ved hvilken Andrageren sattes i

Besiddelse af nogle ham ved en af bemeldte Foged tidligere

foretagen og sluttet Forretning, for hvilken Gebyr var er¬

lagt efter Sportelreglementets § 45, udlagte Gjenstande, og

for hvilken der er blevet ham affordret Gebyr efter Sportel¬

reglementets § 55.

Foranlediget heraf skal man tjenstligst melde, at for¬

saavidt Gjenstanden for Udlæget har været Løsøre, vil Ge¬



1886.

10. Febr.

19. Febr.

Nr. 20.

B. om spanske Skibsmaal.16

byret for den paagjældende Forretning være at beregne efter

Sportelreglementets § 45.

Bekjendtgjørelse ang. en mellem Daumark og

Spanien afsluttet Deklaration om gjensidig Aner¬

kjendelse af Skibsmaal. (Udenrigsministeriet).

Under 15. November f. A. er der i Udenrigsmini¬

steriet blevet udfærdiget følgende

Deklaration.

Hans Majestæt Kongen af Danmarks Regjering og

Hans Majestæt Kongen af Spaniens Regjering, der ere

besjælede af Ønsket om, saavidt muligt, at lette Handelen

og Skibsfarten imellem deres respektive Stater, have be¬

sluttet at vedtage Grundsætningen om gjensidig An¬

erkjendelse af de to Landes Maalebreve og have i dette

Øiemed bemyndiget de Undertegnede til at erklære følgende:

De danske Myndigheder skulle i danske Havne (derunder

indbefattet Koloniernes og Islands) anerkjende den Netto¬

Tonnage, som findes anført i de spanske Skibes Maalings¬

Certifikater, med mindre Skibenes Førere eller Konsigna¬

tærer for Fradragene af Folkerummene, Navigeringsrum¬

mene, samt Rummene til Dampspil m. m. maatte foretrække

at underkaste sig de i Danmark gjældende Bestemmelser.

I saa Tilfælde skulle, for at bestemme Netto=Tonnagen,

Fradragene af disse Rum ske efter de danske Skibsmaalings¬

regler, idet man som Maal for disse Rum benytter det,

der er anført i Skibenes Maalingscertifikater, uden at det

er nødvendigt at ommaale dem, og, følgelig, uden at de

udsættes for Ophold eller Omkostninger.

Paa deres Side skulle de spanske Autoriteter i den

spanske Halvøs og tilliggende Øers Havne, ligesom i over¬

søiske spanske Havne anerkjende den Brutto=Tonnage, som



Skr. ang. Skolekommissioner. 17 1886.

findes anført i de danske Skibes Nationalitets= og Regi¬19. Febr.

strerings=Certifikater. For at udfinde Netto=Tonnagen,

fradrages de Rum, som findes specificerede i Artiklerne 17

og 19 i det spanske Reglement af 2. December 1874, idet

man benytter som Maal for de nævnte Rum det, som er

anført i Skibenes Nationalitets= og Registrerings=Certi¬

fikat, uden at det er nødvendigt at ommaale dem, og,

følgelig, uden at de udsættes for Tidsspilde eller Om¬

kostninger.

Udstedt i Kjøbenhavn i dobbelt Original, den 15. No¬

vember 1885.

(Underskrifterne.)

Kundgjørelse ang. et Tillæg til de gjældende 19. Febr.

Bestemmelser om Funderingen af Nationalbankens Nr. 21.

Sedler. (Justitsministeriet).

Indm. Saml. pag. 2.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. (til Skole= 26. Febr.

direktionen for Nørvang og Tørrild Herreder)

ang., at en Methodist ikke kan være Medlem af

en kommunal Skolekommission.

Ved hertil at indsende en Indberetning fra vedkom¬

mende Sognepræst som Formand for Skolekommissionen

for N. N. Kommune, hvorefter et af Sogneraadets Med¬

lemmer, som er Methodist, af Raadet er bleven valgt til

Medlem af nævnte Skolekommission, og at Raadet har

fastholdt dette Valg uanset en fra Kommissionens For¬

mands Side fremsat Indsigelse, har Direktionen i be¬

hagelig Skrivelse af 16. d. M. udbedt sig en Udtalelse fra

Ministeriet om, hvad der i saa Henseende vil være at fore¬

tage, idet samme har forment, at det nævnte Sogneraads¬



Skr. ang. Fattigvæsenets Forældremyndighed.181886.

26. Febr. medlem som staaende udenfor Folkekirken ikke vil kunne

være Medlem af nogen Skolekommission.

Foranlediget heraf skulde Ministeriet tjenstligst melde,

at da Landkommunalloven af 6. Juli 1867, efter i § 15

at have udtalt, at Sogneraadet har Bestyrelsen af Sogne¬

kredsens Skolevæsen, i § 16 til Skolekommissionen har

henlagt det nærmeste Tilsyn med selve Skoleundervisningen,

af hvilken Undervisningen i Religionskundskab efter Folke¬

kirkens Lære er den vigtigste Andel, samt Tilsynet med

Skolens Lærere, der i alt Fald kun ganske undtagelsesvis

kunne være af en anden Trosbekjendelse end Folkekirkens

og tillige ofte ville være Kirkebetjente, maa man være enig

med Direktionen i, at Hvervet som Skolekommissionsmedlem

ifølge dettes Natur ikke kan udføres af andre end Med¬

lemmer af Folkekirken. Under Henvisning hertil skulde

man tjenstligst anmode Direktionen om behagelig at ville

tilkjendegive N. N. Sogneraad, at det ovennævnte af samme

trufne Valg af et Medlem til Stedets Skolekommission

maa anses for ugyldigt, og at der som Følge heraf af

Raadet vil være at foretage et nyt Valg af et Medlem af

samme til nævnte Kommission.

2. Marts. Kirke= og Undervisningsmin. Skr. (til Biskoppen

over Aarhus Stift) ang., at Forældremyndigheden

over et under Fattigforsørgelse værende forældreløst

Barn tilkommer Fattigvæsenet, der ogsaa kan tage

Bestemmelse om Barnets religiøse Opdragelse.

I Anledning af et med Deres Høiærværdigheds be¬

hagelige Skrivelse af 28. Januar d. A. hertil indkommet

Andragende, hvori Sognepræsten i N. N. forespørger,

hvorvidt han maa konfirmere en i Randers den 30. Oktober

1871 født og i den katholske Kirke sammesteds den 5. No¬

vember næstefter døbt Dreng, hvis Forældre begge ere



Skr. ang. Udlændinges Ægtevielse. 1886.19

døde, og hvis Forsørgelse er overtagen af vedkommende 2 Marts.

Sogns Fattigvæsen, der har anbragt ham i N. N., skulde

Ministeriet, efter om Sagen at have brevvexlet med Jn¬

stitsministeriet og med Bemærkning, at Forældremyndig¬

heden, naar Barnet er under Fattigvæsenets Forsorg, til¬

kommer dette, og at det som Følge deraf maa tilkomme

dette Fattigvæsen at træffe de Bestemmelser angaaende

Barnets Opdragelse i religiøs Henseende, som Forældre

kunne træffe, naar disse ere Indehavere af Forældremyn¬

digheden, tjenstligst melde, at der overensstemmende med

Deres Indstilling intet findes at erindre imod, at den om¬

meldte Dreng konfirmeres i Folkekirken, saafremt vedkom¬

mende Sogns Fattigvæsen deri er enigt.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. (til Biskoppen 2. Maits.

over Sjællands Stift) ang. hvilke Bevisligheder der

skal tilveiebringes i Anledning af en Udlændings

Ægtevielse her i Landet.

Ved at tilstille Ministeriet et Andragende, hvori Sogne¬

præst N. N. forespørger, hvilke Bevisligheder der skal

tilveiebringes i Anledning af den forestaaende Vielse af en

i Berlin hjemmehørende Linedanser med en Pige af An¬

dragerens Menighed, navnlig om Vielsen kan foregaa,

uanset at Brudgommen ikke kan tilveiebringe Konfirmations¬

attest, hvilke Bevisligheder han skal tilveiebringe for at

godtgjøre, at han ikke her i Landet har oppebaaret urefun¬

deret Fattigunderstøttelse, og at han er ugift, samt endelig

om hans i Berlin boende Svoger kan modtages som For¬

lover, har Deres Høiærværdighed i behagelig Skrivelse af

19. f. M. bemærket, at der formentlig i det hele fra Præ¬

stens Side vil være at paase det samme ved Vielsen af en

Udlænding som ved Vielsen af her hjemmehørende Personer.

I Overensstemmelse hermed har De antaget, at de særlig



Skr. ang. Kbhvns. Skoledirektører.1886. 20

2. Marts. fremhævede Spørgsmaal maa besvares derhen, at det, saa¬

fremt Præsten er villig til at vie de Paagjældende, ikke er

nødvendigt, at Brudgommen skaffer Konfirmationsattest, at

Beviset for, at denne er ugift, paa sædvanlig Maade bør

tilveiebringes efter § 4 i Forordning af 30. April 1824

ved et tilstrækkeligt Forløfte, hvortil en i Udlandet bosat

Mands skriftlige Attest vistnok ikke kan henregnes, eller efter

meddelt Bevilling ved den saakaldte Kopulationsed. Hvad

endelig angaar Spørgsmaalet om urefunderet Fattig¬

understøttelse, maatte dette besvares efter de i Indenrigs¬

ministeriets Skrivelse af 2. November 1872 (Ministerial¬
0tidende 1 Side 272—(9*), kfr. Kultusministeriets Skrivelse

af 9. Februar 1877, i Skibssteds Samling) opstillede

Regler, saaledes at Brudgommen, der maa forudsættes ikke

at have havt nafbrudt Ophold her i Landet i de sidste

5 Aar, maa fremskaffe Attest fra samtlige de Kommuner

her i Landet, i hvilke han har opholdt sig, om, hvor¬

vidt han har modtaget urefunderet Fattigunderstøttelse

fra dem.

Foranlediget heraf skulde Ministeriet tjenstligst an¬

mode Deres Høiærværdighed om at ville give Andrageren

Besked i Overensstemmelse med Deres ovenfor anførte

Ytringer.

1. Marts. Indenrigsmin. Skr. (til Overpræsidenten i Kjø¬

benhavn) ang. et Tillæg til Vedtægten for Staden

Kjøbenhavns kommunale Anliggender vedrørende An¬

sættelsen af tvende Skoledirektører.

Ved Skrivelse af Dags Dato til Overpræsidenten i

Kjøbenhavn har Indenrigsministeriet, efter stedfunden Brev¬

*) Nærværende Samlings 9. Hæfte Side 351—353.



B. om Brandvæsenet i Kbhvn. 21 1886.

vexling med Ministeriet for Kirke= og Undervisningsvæsenet, 4. Marts.

som Tillæg til Vedtægten for Bestyrelsen af Staden Kjø¬

benhavns kommunale Anliggender af 30. December 1857

stadfæstet følgende af Kjøbenhavns Kommunalbestyrelse ved¬

tagne Bestemmelser, saalydende:

„Der ansættes fremtidig tvende Skoledirektører i

Kjøbenhavn, en for de offentlige kommunale Skoler

og en for de under Skoledirektionens Tilsyn hørende

private Skoler. De lønnes begge med 5,000 Kr.

aarlig, stigende hvert 5. Aar med 500 Kr. indtil

6,000 Kr. De for Skoledirektøren givne Love og

Bestemmelser blive iøvrigt gjældende for begge de

nævnte Embedsmænd. Deres Stilling bliver nærmere

at bestemme ved en Vedtægt, der affattes af Skole¬

direktionen og som, efter at være tiltraadt af Kom¬

munalbestyrelsen, billiges af Ministeriet for Kirke= og

Undervisningsvæsenet.

Bestemmelsen i Anordning af 20. Marts 1844

§ 48 om et særligt Vederlag til Skoledirektøren

bortfalder.“

Bekjendtgjørelse indeholdende et Tillæg til Lov 6. Marts.

om Brandvæsenet i Kjøbenhavn af 15. Mai 1868. Nr. 27.

(Justitsministeriet).

Indm. Saml. pag. 2.

Indenrigsmin. Cirk. (til samtlige Amtmænd 9. Marts.

m. fl.) ang. Befordring paa Statsbanerne af Fat¬

tige, der hjemsendes under Ledsagelse til deres For¬

førgelseskommune.

Paa dertil given Auledning meddeles herved, at Fat¬

tige, der hjemsendes under Ledsagelse til deres Forsørgelses¬
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kommune, befordres paa Statsbanerne og de disse under¬9. Marts

lagte Dampskibe og Dampfærger, imod at der saavel for

dem som for Ledsagerne betales almindelig Fragt. For¬

saavidt imidlertid de Paagjældende efter vedkommende Sta¬

tionsforvalters Skjøn øiensynlig ville blive til Besvær for

de Reisende, befordres de kun i særlig Vognafdeling (Coupé),

der dog, naar den bestilles med 24 Timers Varsel, vil

blive leveret imod, at der for Transportanderne betales

dobbelt Fragt og for Ledsagerne almindelig Fragt. Paa

Dampskibene og Dampfærgerne befordres de i saa Fald paa

Dæksplads, og der betales dobbelt Fragt for Transportan¬

derne og enkelt Fragt for Ledsagerne.

18. Marts. Bekjendtgjørelse om Afsluttelsen af en særlig

Nr. 29. Overenskomst om Postforbindelsen mellem Danmark

og Sverrig*). (Indenrigsministeriet).

Under 24. December f. A. er der mellem den kongelige

Gesandt i Stockholm, Kammerherre Bille, og den kongelig

—— —

*) De i det Følgende udeladte Bestemmelser ere ens¬
lydende med de tilsvarende Bestemmelser i Overens¬

komst mellem Danmark og Sverrig om Udvexling af
Pakkepostforsendelser af 28. September 1881 (se nær¬

værende Samlings 11. Hæfte Side 94 ff.) med føl¬

gende Forandringer:

Art. 8 Nr. 5 har i den nye Overenskomst faaet

følgende Affattelse:
„5. Enhver Pakke skal ledsages af et Følgebrev;

dog maa der til et og samme Følgebrev ikke høre
mere end 3 Pakker. Følgebrevet kan enten være et
formeligt lukket Brev, som imidlertid hverken maa

indeholde Penge eller andre Værdisager, eller kun

en Adresse, men det maa ikke veie over 15 Gram.

Derimod maa Breve eller Bemærkninger, der have

Karakteren af Korrespondance, ikke indlægges i selve
Pakkerne.“
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svensk=norsk Minister for de udenrigske Anliggender, Greve 18. Marts.

Albert Ehrensvärd, afsluttet følgende Overenskomst:

I. Postens Udvexling og dens Befordring.

Art. 1.

Postens Udvexling.

Mellem Danmark og Sverrig skal der finde en regel¬

mæssig Udvexling Sted af Brev= og Pakkepostforsendelser

uden Hensyn til, om disse hidrøre fra de nævnte Rigers

indbyrdes Samfærdsel eller ere Transitforsendelser.

Art. 2.

Postbefordringen.

Hver af de tvende Postbestyrelser har at besørge og

bekoste Befordringen af den Post, som afsendes fra dens

Art. 9 Nr. 8 har i den nye Overenskomst faaet

følgende Affattelse:
„8. Saafremt voluminøse Pakker (Spærregods)

modtages til Befordring, opkræves derfor en Til¬

lægsporto af for Pakker af Vægt over 1½, men ikke

over 3 Kilogram, 40 ½, og for alle andre Pakker

50 ⅓. Denne Tillægsporto deles mellem vedkom¬
mende Postbestyrelser efter det ovenfor under Nr. 3

angivne Forhold.“
I Artikel 14 Nr. 2 og 3 er Assuranceafgiften
fastsat til 2' Øre pr. 150 Kr.UU

Art. 16 Nr. 3 har i den nye Overenskomst faaet

følgende Affattelse:

„3. Afregningerne vedkommende Udvexlingen af
Pengebreve samt Postanvisninger og Postopkrævnin¬

ger foregaa i Overensstemmelse med de gjældende
internationale Bestemmelser, dog, at de kun foretages
fjerdingaarligt.“

Hvor den under 28. September 1881 bekjendt¬

gjorte Overenskomst henviser til Pariserkonventionen
af 3. November 1880, henvises der i den nye Over¬

enskomst til „de gjældende internationale Bestemmel¬
ser“ i Artikel 1' Nr. 4 specielt til „Konventionen

om Udvexling af Postpakker“
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18 Marts, Omraade til det andet Rige. Efter nærmere Overens¬

komst mellem de tvende Postbestyrelser skal det imidlertid

kunne vedtages, at de med den ommeldte Befordring for¬

bundne Omkostninger helt eller delvis skulle bæres af dem

i Fællesskab.

Befordringen mellem Posternes Landingssted og ved¬

kommende Postkontor besørges og bekostes af dette.

II. Mellemrigske Brevpostforsendelser.

Art. 3.

Om de Forsendelser, der ere at henføre til

Brevposten.

Til Brevposten henføres fornden de Arter af For¬

sendelser, der ere angivne i Artikel 2 i Konventionen om

Verdenspostforeningen og i de internationale Overenskom¬

ster om Udvexling af Breve med angiven Værdi og Post¬

anvisninger, endvidere abonnerede Tidender og Tidsskrifter.

Art. 1.

Porto for Breve og Brevkort m. m.

Portoen for et enkelt Brev, som forsendes mellem Dan¬

og Sverrig, skal udgjøre:mark

naar Brevet afgaar frankeret, 10 Øre,

naar Brevet afgaar ufrankeret, 20 Øre.

Som enkelt anses et Brev, hvis Bægt ikke overstiger

15 Gram.

For et Brev, som veier over 15 Gram indtil 125

Gram, erlægges dobbelt Porto.

For et Brev, som veier over 125 Gram indtil 250

Gram, tredobbelt Porto.

Vægtigere Breve taxeres i Overensstemmelse med for¬

annævnte Postkonvention.

Skulde i Sverrig Vilkaarene for den indenrigske Brev¬

befordring blive forandrede i den Retning, at Antallet af

Vægtsatser formindskes, eller disses Grændser udvides, skulle
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Postbestyrelserne kunne vedtage, at tilsvarende Ændringer 18 Marts.

finde Sted i de ved denne Artikel fastsatte Vægtsatser.

Portoen for et Brevkort udgjør 5 Øre. For Brev¬

fort med forudbetalt Svar udgjør Portoen det dobbelte.

Minimumsportoen for Forretningspapirer udgjør

10Øre.

Art. 5.

Breve med angiven Værdi m. m.

For Breve med angiven Værdi, som forsendes mellem

Danmark og Sverrig, erlægges, foruden Brevporto efter

Artikel 4 og sædvanligt Rekommandationsgebyr for For¬

sendelser til Udlandet, en Assuranceafgift af 8 Øre for hver

150 Kroner eller Del deraf. Assuranceafgiften deles lige

mellem begge Postbestyrelser.

I Værdibreve saavel som i anbefalede Breve kunne

ogsaa forsendes Møntstykker efter hvert Lands indenrigske

Bestemmelser.

Art. 6.

Postanvisninger.

Mellem de tvende Riger skal der kunne udvexles Post¬

anvisninger til Beløb af høist 360 Kroner.

For hver Postanvisning erlægges et Gebyr af:

for Beløb indtil 100 Kr. 30 Øre,

—over 100. indtil 200 Kr..... 45

200 — 300 60

300— 360  75 —

Art. 7.

Abonnerede Tidender og Tidsskrifter.

1. For Tidender og Tidsskrifter, der fra Sverrig be¬

stilles ved et dansk Posthus eller fra Danmark bestilles ved

et svensk Posthus, erlægges for Indpakning, Forsendelse,

Omdeling og Abonnementsprisens Opkrævning ialt 20

Procent af, hvad Tidenden eller Tidsskriftet koster det af¬

sendende Postvæsen, forsaavidt Tidenden eller Tidsskriftet

Tolvte Hæfte. 2
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udkommer hyppigere end een Gang ugentlig, og ellers 10

Procent. Denne Afgift deles lige mellem begge Post¬

bestyrelser.

Dersom Abonnementsvilkaarene for Tidender og Tids¬

skrifter i noget af de 2 Lande maatte blive forandrede, kunne

Postbestyrelserne efter fælles Overenskomst vedtage til¬

svarende Forandringer i de i denne Artikel fastsatte

Afgifter.

2. Abonnement paa danske, svenske og norske Tiden¬

der og Tidsskrifter, tegnet gjennem 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. For hver Begjæring om saadan Overflytning er¬

lægges et forskudsvis Gebyr af 1 Krone, hvorimod der ikke

opkræves særskilt Porto for den videre Forsendelse.

Gebyret tilfalder udelt det Postvæsen, som har op¬

krævet det.

III. Mellemrigske Postforsendelser.

Art. 8—9.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Art. 10.

Postopkrævning.

1. De danske og de svenske Posthuse skulle besørge

Postopkrævning paa forudbetalte Breve og Pakker for Beløb,

der ikke overstige 360 Kr. for hver Forsendelse, overens¬

stemmende med de for Postopkrævning paa Postpakker fore¬

skrevne internationale Regler, idet det særskilte Postopkræv¬

ningsgebyr skal udgjøre:

for Beløb indtil 15 Kr. 15 Øre,

over 15 indtil 100 Kr.. 30

100 . — 200  45

200 — 300  60 .

300 360  . 75 .
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2. Vægtportoen for Postopkrævningsbreve tilfalder Af= 18. Marts.

gangslandets Postvæsen.

IV. Transiterende Postforsendelser.

Art. 11.

Enkelttransit.

For Breve med angiven Værdi, hvilke stykkevis be¬

fordres i Transit gjennem Danmark til eller fra Norge eller

mellem 2 svenske Postanstalter eller gjennem Sverrig til

eller fra Norge eller mellem 2 danske Postanstalter, skal som

Assurancepræmie til det transitydende Land erlægges ⅓ af

den i Artikel 5 fastsatte Assuranceafgift.

For de i Transit over Danmark befordrede, hos det

danske Postvæsen bestilte, fremmede Tidender og Tidsskrifter

bliver Portoen m. v. at beregne efter den i Artikel 7 an¬

givne Regel.

Ligeledes bliver for de i Transit over Sverrig be¬

fordrede, hos det danske Postvæsen bestilte, fremmede Ti¬

dender og Tidsskrifter Portoen m. v. at beregne efter den i

nævnte Artikel angivne Regel.

Art. 12.

Lukket Transit over Danmark.

For Breve med angiven Værdi, fom befordres over

Danmark mellem 2 svenske Postanstalter, skal som Assu¬

rancepræmie erlægges en Trediedel af den i Artikel 5 fast¬

satte Assuranceafgift, beregnet efter Summen af de paa

Brevene i een Sending angivne Værdier.

For Tidender og Tidsskrifter, der, uden at være be¬

stilte gjennem det danske Postvæsen, befordres i lukket Post¬

sæk over det danske Postomraade, erlægges en Afgift af 50

Øre pr. Exemplar aarlig, forsaavidt de udkomme hyppigere

end een Gang ugentlig, og ellers 25 Øre uden Hensyn til

Numertallet og til, at Befordringen mulig kun en Del af

Aaret finder Sted over Danmark.
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Af de Brevpostforsendelser, som over Danmark maatte

blive udvexlede i lukkede Pakker mellem svenske Posthuse

indbyrdes eller mellem svenske og norske Posthuse, beregnes

ikke nogen Transitafgift.

Art. 13.

Lukket Transit over Sverrig.

For Breve med angiven Værdi, som befordres over

Sverrig mellem 2 danske Postanstalter eller fra Danmark

til Norge, skal som Assurancepræmie erlægges en Trediedel

af den i Artikel 5 fastsatte Assuranceafgift, beregnet efter

Summen af de paa Brevene i een Sending angivne

Værdier.

For Tidender og Tidsskrifter, der, uden at være be¬

stilte gjennem det svenske Postvæsen, befordres i lukket Sæk

over det svenske Postomraade, erlægges en Afgift af 50

Øre pr. Exemplar aarlig, forsaavidt de udkomme hyppigere

end een Gang ugentlig, og ellers 25 Øre uden Hensyn til

Numertallet og til, at Befordringen mulig kun en Del af

Aaret finder Sted over Sverrig.

Af de Brevpostforsendelser, som over Sverrig maattet

blive udvexlede i lukkede Pakker mellem danske Posthuse ind¬

byrdes, beregnes ikke nogen Transitafgift.

Art. 14—17.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Art. 18.

Expeditionsreglement.

De tvende Postbestyrelser ere bemyndigede til at vedtage

de yderligere Bestemmelser, som til denne Overenskomsts

Iværksættelse og Postudvexlingens Fremme findes fornødne.

Art. 19.

I de Tilfælde, for hvilke Regel ikke foran findes,

bliver denne at søge i de internationale Konventioner og

Overenskomster med de til samme hørende Expeditions¬

reglementer.
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Art. 20. 18. Marts.

Overenskomstens Varighed.

Nærværende Overenskomst træder i Kraft fra 1. April

1886 at regne; samtidig ophæves de hidtil gjældende Be¬

stemmelser.

Den gjælder for ubestemt Tid og kan fra hver af de

kontraherende Parters Side opsiges med et Aars fore¬

gaaende Varsel.
Art. 21.

Nærværende Overenskomst skal ratificeres og Ratifika¬

tionerne udvexles i Stockholm saa snart som muligt.

Stockholm, den 24. December 1885.

Hvilket, efter at Ratifikationerne under 5. Januar d.

A. ere blevne udvexlede i Stockholm, herved bringes til

almindelig Kundskab.

Bekjendtgjørelse om Afsluttelsen af en Overens=18 Marts.

komst om Postforbindelsen mellem Danmark og Norge“). Nr. 30.

(Indenrigsministeriet).

*) De i det følgende udeladte Bestemmelser ere ens¬
lydende med de tilsvarende Bestemmelser i Overens¬

komst mellem Danmark og Norge om Udvexling af
Pakkepostforsendelser af 28. September 1881 (se nær¬

værende Samlings 11. Hæfte Side 103 ff.) med føl¬

gende Forandringer:

Art. 8 Nr. 6 har i den nye Overenskomst faaet

samme Affattelse som Art. 8 Nr. 5 af Overenskomsten

af s. D. med Sverrig.
Art. 9 Nr. 3. I Overenskomsten af 1881 staar

feilagtig, at Danmark ved dens direkte Befordring for
Pakker, hvis Vægt overstiger 1½, men ikke 3 Kilo¬
gram, oppebæres 8 Øre pr. Pakke i Stedet for
48 Øre.

Art. 9 Nr. 8 — Art. 9 Nr. 8 i Overenskomsten

med Sverrig af s. D.
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Under 24. December f. A. er der mellem den kongelige

Gesandt i Stockholm, Kammerherre Bille, og kongelig svensk¬

norsk Minister for de udenrigske Anliggender, Greve Albert

Ehrensvärd, afsluttet følgende Overenskomst:

I. Postens Udvexling og dens Befordring.

Art. 1.

Postens Udvexling.

Mellem Danmark og Norge skal der finde en regel¬

mæssig Udvexling Sted af Brev= og Pakkepostforsendelser

uden Hensyn til, om disse hidrøre fra de nævnte Rigers

indbyrdes Samfærdsel eller ere Transitforsendelser.

Art. 2.

Postens Befordring.

Den i foregaaende Artikel ommeldte Udvexling af Post¬

forsendelser mellem Danmark og Norge vil indtil videre

foregaa:

a) i Transit over Sverrig;

b) ved Hjælp af et eller flere Dampskibe, der ved den

norske Postbestyrelses Foranstaltning maatte holdes i

regelmæssig Fart mellem begge Riger;

ved Hjælp af private Skibe, der maatte fare mellemc)

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 godtgjort et

aarligt Beløb, svarende til, hvad svensk Transitporto vilde

have udgjort for de ad saadan Linie fra Danmark forsendte

Brevpostsager, beregnet efter de virkeligt befordrede For¬

sendelsers effektive Vægt. Postbestyrelserne kunne træffe

Overenskomst om Ansættelse af denne Godtgjørelse til et

fast aarligt Beløb. De Dampskibe, som den norske Post¬
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bestyrelse maatte benytte til den heromhandlede Post=18 Marts.

befordring, skulle nyde samme Begunstigelse med Hensyn til

Erlæggelse af Afgifter i danske Havne, som der tilstaas

indenlandske Postdampskibe.

II. Mellemrigske Brevpostforsendelser.

Art. 3.

Om de Forsendelser, der ere at henføre til

Brevposten.

Til Brevposten henføres, foruden de Arter af For¬

sendelser, der ere angivne i Artikel 2 i Konventionen om

og i de internationale Overens¬Verdenspostforeningen

af Breve med angiven Værdi ogkomster om Udvexling

endvidere abonnerede Tidender ogaf Postanvisninger,

Tidsskrifter.
Art. 4.

Porto for Breve og Brevkort m. m.

Portoen for et enkelt Brev, som forsendes mellem Dan¬

markog Norge, skal udgjøre:

naar Brevet afgaar frankeret, 10 Øre;

naar Brevet afgaar ufrankeret, 20 Øre.

Som enkelt anses et Brev, hvis Vægt ikke overstiger

15 Gram. For et Brev, som veier over 15 indtil 125 Gram,

erlægges dobbelt Porto; for et Brev, som veier over 125

Gram indtil 250 Gram, tredobbelt Porto.

Vægtigere Breve taxeres i Overensstemmelse med for¬

annævnte Postkonvention.

Skulde i Norge Antallet af Vægtsatser for den inden¬

rigske Brevbefordring blive indskrænket til et mindre Antal

end 3, eller de nu fastsatte Grændser 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.
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Portoen for et Brevkort udgjør 5 Øre. For Brev¬

med forudbetalt Svar udgjør Portoen det dobbelte.kort

Minimumsportoen for Forretningspapirer udgjør 10 Øre.

Art. 5.

Breve med angiven Værdi m. m.

For Breve med angiven Værdi, der forsendes mellem

Danmark og Norge, erlægges, foruden Brevporto efter Ar¬

tikel 4 og sædvanligt Rekommandationsgebyr for Forsendelser

til Udlandet, en Assuranceafgift af 8 Øre for hver 150

Kr. eller Del deraf. Af Assuranceafgiften tilfalder ved

Befordring over Sverrig ⅓ det danske Postvæsen og 1

det norske Postvæsen, medens Restbeløbet udgjør den svenske

Assurancegodtgjørelse; ved direkte Befordring efter Artikel

2 Litr. b tilfalder ⅓ det danske og 7 det norske Post¬

væsen.

I Værdibreve saa vel som i anbefalede Breve kunne

ogsaa forsendes Møntstykker efter hvert Lands indenrigske

Bestemmelser.
Art. 6.

Postanvisninger.

Mellem de tvende Riger skal der kunne udvexles Post¬

anvisninger til Beløb af høist 360 Kroner.

For hver Postanvisning erlægges et Gebyr af:

for Beløb indtil 100 Kr. 30 Øre,

over 100 — indtil 200 Kr.  45

— 300   60200

—
300 360  . 75

Anvisninger kunne ogsaa sendes ad telegrafisk Vei

(Telegramanvisninger).

Art. 7.

Abonnerede Tidender og Tidsskrifter.

1. For Tidender og Tidsskrifter, der fra Danmark

bestilles ved et norsk Postkontor eller fra Norge bestilles

ved et dansk Postkontor, erlægges for Indpakning, For¬
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sendelse, Omdeling og Abonnementprisens Opkrævning ialt 18 Marts.

20 pCt. af, hvad Tidenden eller Tidsskriftet koster det af¬

sendende Postvæsen, forsaavidt Tidenden eller Tidsskriftet

udkommer hyppigere end een Gang ugentlig, og ellers

10 pCt. Denne Afgift deles lige mellem begge Post¬

bestyrelser.

Dersom Abonnementsvilkaarene for Tidender og Tids¬

skrifter i noget af de to Lande maatte blive forandrede,

kunne Postbestyrelserne efter fælles Overenskomst vedtage

tilsvarende Forandringer i de i denne Artikel fastsatte

Afgifter.

2. Abonnement paa danske, norske og svenske Ti¬

dender og Tidsskrifter, tegnet gjennem 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. For hver Begjæring om saadan Overflytning

erlægges et forskudsvis Gebyr af 1 Krone, hvorimod der

ikke opkræves særskilt Porto for Tidendens eller Tidsskriftets

videre Forsendelse. Gebyret tilfalder udelt det Postvæsen,

som har opkrævet det.

III. Mellemrigske Pakkepostforsendelser.

Art. 8—9.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Art. 10.

Postopkrævning.

1. De danske og de norske Postanstalter skulle besørge

Postopkrævning paa forudbetalte Breve og Pakker indtil et

Beløb af 360 Kroner for hver Forsendelse overensstemmende

med de for Postopkrævning paa Postpakker foreskrevne inter¬

nationale Regler, idet det særskilte Postopkrævningsgebyr

skal udgjøre:
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18. Marts, for Beløb indtil 15 Kr. 15 Øre,

over 15 indtil 100 Kr. . 30

100 200   45

—200 300   60 —

—300 360   75 —

2. Vægtportoen for Postopkrævningsbreve tilfalder Af¬

sendelseslandets Postvæsen.

IV. Transiterende Postforsendelser.

Art. 11.

Transit over Danmark af Brevpost.

For de i Transit over Danmark befordrede, hos det

danske Postvæsen bestilte, fremmede Tidender og Tidsskrifter

bliver Portoen m. v. at beregne efter den i Artikel 7 an¬

givne Regel.

For Tidender og Tidsskrifter, der, uden at være be¬

stilte gjennem det danske Postvæsen, befordres i lukket Post¬

sæk over det danske Postomraade, erlægges en Afgift af 50

Øre, forsaavidt de udkomme hyppigere end een Gang

ugentlig, og ellers 25 Øre pr. Exemplar aarlig uden

Hensyn til Numertallet og til, at Befordringen mulig kun

en Del af Aaret finder Sted over Danmark.

Af de Brevpostforsendelser, som over Danmark maatte

blive udvexlede i lukkede Pakker mellem norske og svenske

Postanstalter, beregnes ikke nogen Transitafgift. Det samme

gjælder om lukkede Brevpostpakker mellem danske og svenske

Postanstalter, der maatte blive udvexlede over Norge.

Art. 12.

Transit over Danmark af Pakkepost.

1. Portoen for de mellem de tvende Riger stykkevis

udvexlede Pakkepostsager, der ere bestemte til eller udgaaede

fra et tredie Rige, bestemmes i Almindelighed, hvor Reg¬

lerne i den internationale Konvention om Udvexling af

Postpakker ikke komme til Anvendelse, ved at sammenlægge
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den Porto, der ifølge de mellem Danmark og vedkommende 18 Marts.

fremmede Rige bestaaende Overenskomster er at erlægge for

Strækningen mellem dansk=svensk Grændse og det udenrigske

Afgangs= eller Bestemmelsessted, med den i Norge gjældende

Pakkepostporto for Befordringen paa norsk Omraade 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 Udvexling af Pakkepost¬

sager, som transitere Danmark, erlægges til den danske

Postbestyrelse en Transitgodtgjørelse af 36 Øre pr. Pakke

i de Tilfælde, hvori nævnte Konventions Bestemmelser ere

anvendelige, og ellers et Beløb svarende til den danske

Indenrigsporto, beregnet efter Forsendelsernes samlede Vægt

og Værdi.
Art. 13.

Frankering.

1. Pakker uden angiven Værdi kunne afgaa saavel

ufrankerede som frankerede; delvis Frankering er derimod

ikke tilladt.

2. For ubetalte Pakker udgjør Portoen de i Artikel

9 Nr. 1 ommeldte Portobeløb med Tillæg af 10 Øre pr.

Pakke. Sidstnævnte Afgift deles lige mellem begge Post¬

bestyrelser.

Pakker med angiven Værdi samt Postopkrævnings¬3.

forsendelser skulle altid forud frigjøres.

Art. 14—17.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Art. 18.

Overenskomstens Varighed.

Nærværende Overenskomst træder i Kraft fra 1. April

1886 at regne; samtidig ophæves de hidtil gjældende Be¬

stemmelser.
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18. Marts.

19. Marts.

Nr. 38.

B. om amerikanske Skibsmaal.36

Den gjælder for ubestemt Tid og kan opsiges fra hver

af de kontraherende Parters Side med et Aars foregaaende

Varsel.
Art. 19.

Nærværende Overenskomst skal ratificeres og Ratifika¬

tionerne udvexles i Stockholm saa snart som muligt.

Stockholm, den 24. December 1885.

Hvilket, efter at Ratifikationerne under 5. Januar d. A.

ere blevne udvexlede i Stockholm, herved bringes til al¬

mindelig Kundskab.

Bekjendtgjørelse ang. en mellem Danmark og de

Forenede Stater i Amerika afsluttet Deklaration om

gjensidig Anerkjendelse af Skibsmaal. (Udenrigs¬

ministeriet).

Under 27. Februar d. A. er der imellem den kongelige

Ministerresident og Generalkonsul i Washington, Kammer¬

herre P. Løvenørn, og de Forenede Stater af Amerikas

Statssekretær, Bayard, blevet udvexlet følgende

Deklaration.

Hans Majestæt Kongen af Danmarks Regjering og de

Forenede Stater af Amerikas Regjering have fundet det

hensigtsmæssigt at indgaa en Overenskomst om gjensidig

Fritagelse for Ommaaling for danske og de Forenede

Staters Skibe i de respektive Landes Havne og have be¬

myndiget de Undertegnede til at underskrive følgende De¬

klaration.

I. Danske Damp= og Seilskibe skulle være fritagne

for Ommaaling i alle de Forenede Staters Havne og den

i deres Registrerings= og Nationalitets=Certifikat angivne

Netto=Register=Tonnage skal anses for at være lige med
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Netto= eller Register=Tonnagen for Skibe fra de Forenede 19 Marts.

Stater, dog under den Forudsætning, at saafremt deti

noget Tilfælde skulde findes, at et Skibs Drægtighed

er bleven forøget efter Udstedelsen af dets Registrerings¬

Certifikat eller Maalebrev, ville de saaledes tilføiede Rum

eller Paabygninger være at eftermaale og det sædvanlige

Gebyr at fordre.

II. Damp= og Seilskibe, hjemmehørende i de Forenede

Stater, skulle være fritagne for Ommaaling i alle danske

Havne, og den i deres Registrerings=Certifikater angivne

Register=Tonnage skal anses for at være lige med danske

Skibes Netto Register=Tonnage, dog med den Forudsætning,

at i saadanne Tilfælde, hvor de Forenede Staters Certifi¬

kater kun nævne Gros=Tonnagen, skulle Fradrag for Rum

eller Lukafer, der ere indrettede for Folkene i Damp= og

Seilskibe, eller for Rum, der optages af eller ere nød¬

vendige for Drivkraften i Dampskibe, ske i Overensstem¬

melse med de danske Maalingsregler, uden Udgift for

Skibet.

Nærværende Aftale træder i Kraft den 1. April

1886.

Sket i dobbelt Udfærdigelse i Washington, D. C., den

sex og tyvende Februar 1886.

(Underskrifterne).

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. (til Skole= 19 Marts,

direktionen for Lysgaard med flere Herreder) ang.,

hvorvidt en Sognebaandsløser kan være Medlem af

en Skolekommission.

at Ministeriet med Hr. Amtmanden maa

være enigt i, at der i de af Direktionen fremhævede Om¬
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19. Marts, stændigheder*) ikke haves tilstrækkelig Hjemmel til at ude¬

lukke den Paagjældende fra at være Medlem af Skole¬

kommissionen.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. (til Biskoppen23. Marts.

over Sjællands Stift) ang., hvorvidt Forældre, der

have ladet deres Børn døbe ved en katholsk Præst,

ere pligtige at præstere Daabsattest for Barnet til

Notering i Sognets Ministerialbog.

at Ministeriet med Dem er enigt i, at

der i nærværende Tilfælde ikke kan antages at være til¬

strækkelig Hjemmel til at fremtvinge Produktion af Daabs¬

attest, naar Forældrene efterkomme Bestemmelsen i Lov

4. Marts 1857 om Opgivelsen af det Navn, de ville have

tillagt Barnet.

Indenrigsmin. Skr. (til Amtmanden over25.Marts.

Kjøbenhavns Amt) ang. et Byraads Paakjendelse af

Regnskabsudsættelser.

I det med Amtets behagelige Skrivelse af 1. f. M.

hertil tilbagefulgte Andragende have Revisorerne af Kjøge

Kjøbstads kommunale Regnskaber anholdt om, at det maa

blive paalagt Byraadet i Kjøge, snarest muligt efter at det

af Byraadets valgte Medlemmer i Medfør af § 33 i Lov

om Kjøbstadkommunernes Styrelse m. v. af 26. Mai 1868

afholdte Møde til Paakjendelse af Regnskabsudsættelserne for

*) Skoledirektionen havde oplyst, at Sogneraadet til
Medlem af Skolekommissionen havde valgt sin For¬

mand, der var Sognebaandsløser og desuden Med¬
stifter af den i Sognet værende Friskole.
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Aaret 1884 har fundet Sted, at meddele dem Udskrift af 25. Marts.

det paa Mødet Passerede.

I Anledning heraf skulde man til behagelig Efterret¬

ning og videre fornøden Bekjendtgjørelse tjenstligst melde,

at Ministeriet ikke antager, at der paahviler Raadet nogen

Forpligtelse i saa Henseende, og at det attraaede Paalæg

derfor ikke har kunnet gives samme. Derimod er det en

Selvfølge, at en Afskrift af Decisionerne maa medfølge

Regnskabet for det paafølgende Aar, naar dette afgives til

Revision.

Efter den Anledning, Sagen dertil giver, skal man

derhos ikke undlade at tilføie, at Afgjørelsen af, hvorvidt

Møder, der i Medfør af den ovennævnte Lovbestemmelse

afholdes til Paakjendelse af Regnskabsudsættelser, ere of¬

fentlige eller skulle holdes for lukkede Døre, i Mangel af

udtrykkelig Bestemmelse herom i den for Styrelsen af

Kjøbstadens kommunale Anliggender gjældende Vedtægt

efter Indenrigsministeriets Formening maa bero paa en

Beslutning af de i vedkommende Møde deltagende Medlem¬

mer af Byraadet.

Bekjendtgjørelse om Stadfæstelsen af de paa 25 Marts.

Postkongressen i Lissabon den 21. Marts 1885 ør 41.

vedtagne Tillægsbestemmelser til Konventionen af I.

Juni 1878 om Verdenspostforeningen. (Indenrigs¬

ministeriet).

Undertegnede Befuldmægtigede

ere i Medfør af Artikel 19 i den i Paris den 1. Juni

1878 afsluttede Konvention sammentraadte til en Kongres i

Lissabon og have under Forbehold af Ratifikation vedtaget

følgende Tillægs=Bestemmelser:
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25. Marts.
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Første Artikel.

Konventionen af 1. Juni 1878 forandres som følger:

I.

Artikel 2 skal fremtidig være affattet saaledes:

Artikel 2.

Bestemmelserne i denne Konvention omfatte Breve,

Brevkort — saavel enkelte som med betalt Svar — Tryk¬

sager af enhver Art, Forretningspapirer samt Vareprøver

og Mønstre fra et af Landene i Foreningen til et andet af

disse Lande. De have ligeledes med Hensyn til Befordringen

indenfor Foreningens Omraade Anvendelse paa Postud¬

vexlingen af de ovennævnte Gjenstande imellem Landene i

Foreningen og Lande udenfor Foreningen, saafremt denne

Udvexling finder Sted ved Benyttelse af Posttjenesten i mindst

to af de kontraherende Lande.

De kontraherende Lande ere ikke forpligtede til at ud¬

stede Brevkort med betalt Svar, men de paatage sig For¬

pligtelse til at tilbagesende de fra andre Lande i Foreningen

modtagne Svarkort.

II.

Artikel 4 forandres som følger:

I Stedet for det 8. Stykke indsættes følgende Be¬

stemmelse:

2) At overalt, hvor Godtgjørelsen for Søbefordring

for Tiden er fastsat til 5 Franes pr. Kilogram for Breve

eller Brevkort og til 50 Centimer pr. Kilogram for andre

Gjenstande, skal denne Godtgjørelse bibeholdes.

Det 13. Stykke forandres som følger:

Generalafregningen over disse Udgifter finder Sted

paa Grundlag af Opgjørelser, der foretages hvert tredie

Aar i et Tidsrum af 28 Dage, som nærmere fastsættes

i det i nedenstaaende Artikel 14 omhandlede Expeditions¬

reglement.
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I Stedet for det 14. Stykke indsættes følgende Be= 25. Marts.

stemmelse:

Fritagne for enhver Godtgjørelse for Land= eller Sø¬

befordring ere Postbestyrelsernes indbyrdes Brevvexling,

Svarbrevkort, som tilbagesendes til Afgangslandet, om¬

spederede eller feilspederede Forsendelser, uanbringelige For¬

sendelser, Modtagelsesbeviser, Postanvisninger eller Anvis¬

nings=Anmeldelser og alle andre til Posttjenesten hørende

Dokumenter.

III.

Artikel 5 forandres som følger:

Det 3. Stykke skal fremtidig lyde saaledes:

2) Brevkort: 10 Centimer for hvert enkelt Brevkort

eller for enhver af de to Dele, hvoraf Brevkort med betalt

Svar bestaa.

I det 7. Stykke bortfalder 2. Punktum, der begynder

med de Ord: „Som Overgangsforanstaltning“.

Det 14. Stykke skal fremtidig lyde saaledes:

Pakker med Forretningspapirer eller Tryksager af4)

enhver Art, naar deres Vægt overstiger 2 Kilogrammer,

eller naar en af deres Flader overstiger 45 Centimeter.

IV.

Imellem Artiklerne 5 og 6 indskydes en ny Artikel,

saalydende:
Artikel 5 bis.

Afsenderen af en Brevforsendelse kan forlange den til¬

bage eller lade Forandringer foretage i dens Adressering,

saalænge som Forsendelsens Udlevering til Adressaten endnu

ikke har fundet Sted.

Begjæringer desangaaende befordres pr. Post eller pr.

Telegraf paa Affenderens Bekostning, der i den Anledning

har at erlægge:

1) For enhver pr. Post befordret Begjæring: Taxten

for et anbefalet Enkeltbrev.
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25. Marts. 2) For enhver pr. Telegraf befordret Begjæring: Tele¬

gramtaxt efter den almindelige Tarif.

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.

V.

De 5 sidste Stykker af Artikel 6, fra Ordene: „Saa¬

fremt en anbefalet Forsendelse gaar tabt“ bortfalde, og der

tilføies efter samme Artikel en ny Artikel saalydende:

Artikel 6 bis.

Saafremt en anbefalet Forsendelse gaar tabt og dette

ikke skyldes uafvendelige Naturbegivenheder eller deslige

(vis major), har Afsenderen eller, paa dennes Begjæring,

Adressaten Ret til en Skadeserstatning af 50 Francs.

Forpligtelsen til at udbetale Skadeserstatningen paa¬

hviler den Bestyrelse, hvorunder det afsendende Posthus

hører. Der er forbeholdt denne Postbestyrelse Regres imod

den ansvarhavende Bestyrelse, det vil sige imod den Be¬

styrelse, paa hvis Omraade eller i hvis Posttjeneste Tabet

har fundet Sted.

Indtil det Modsatte bliver bevist, hviler Ansvaret paa

den Bestyrelse, som, efter at have modtaget Forsendelsen

uden Bemærkning, hverken kan godtgjøre dens Aflevering til

Adressaten eller eventuelt dens rigtige Afgivelse til den næste

Bestyrelse.

Skadeserstatningens Udredelse ved det afsendende Post¬

væsen 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

godtgjøre det afsendende Postvæsen Beløbet af den Erstat¬

ning, dette har udbetalt.

Man er kommen overens om, at Forlangender om Er¬

statning kun kunne fremsættes i Løbet af et Aar, at regne
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fra den anbefalede Forsendelses Indlevering til Postvæsenet; 25. Marts.

naar denne Tidsfrist er udløben, har Reklamanten ingen

Ret til Skadeserstatning.

Dersom Tabet har fundet Sted under Befordringen

imellem to Nabolandes Udvexlingskontorer, uden at det er

muligt at paavise, paa hvilket af de to Omraader det er

sket, udredes Skadeserstatningen med Halvdelen af hver af

de paagjældende Bestyrelser.

Postbestyrelsernes Ansvar med Hensyn til anbefalede

Forsendelser ophører, saa snart de rette Vedkommende have

kvitteret for dem og modtaget dem.

Som Overgangsforanstaltning er det tilladt Bestyrel¬

serne i de ikke=europæiske Lande,hvis Lovgivning ikke for

Tiden anerkjender Ansvarlighedsprincipet, at udsætte An¬

vendelsen af den foregaaende Bestemmelse saa længe, indtil

de have kunnet erhverve den lovgivende Magts Bemyn¬

digelse til at tiltræde den. Indtil da have de øvrige Be¬

styrelser i Foreningen ikke nogen Forpligtelse til at udrede

Skadeserstatning for Tab paa deres Postomraade af anbe¬

falede Forsendelser til eller fra bemeldte Lande.

VI.

Imellem Artiklerne 9 og 10 indskydes en ny Artikel,

saalydende:
Artikel 9 bis.

Brevforsendelser af enhver Art kunne i de Forenings¬

lande, som indvillige i at paatage sig denne Besørgelses¬

maade i deres indbyrdes Forbindelse, paa Afsenderens Be¬

gjæring afleveres paa Vedkommendes Bopæl af et særligt

Bud umiddelbart efter Ankomsten.

Disse Forsendelser, som benævnes „Expresforsendelser“

ere underkastede en særlig Taxt for Afleveringen paa Ved¬

kommendes Bopæl; denne Taxt er fastsat til 30 Centimer

og skal forudbetales med det fulde Beløb af Afsenderen som
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25. Marts. Tillæg til den ordinære Porto. Beløbet tilfalder Postbe¬

styrelsen i Afsendelseslandet.

Naar Forsendelsen er bestemt til et Sted, hvor der ikke

findes noget Posthus, kan Bestemmelsesstedets Postbestyrelse

oppebære en Tillægsporto, som ikke maa overstige den for

Expresbesørgelse 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.

Expresforsendelser, som ikke maatte være forud frigjorte

med det fulde Beløb af de Taxter, der skulle forudbetales,

beførges omdelte paa ordinær Maade.

VII.

Artikel 10 skal fremtidig være saaledes affattet:

Artikel 10.

For Omspeditionen af Postforsendelser indenfor For¬

eningen opkræves ingen Tillægsporto.

Forsendelsers Vedkommende tilbage¬For uanbringelige

betales ikke de mellemliggende Postbestyrelser de dem for den

forudgaaende Befordring af disse Forsendelser tilkommende

Transitgebyrer.
VIII.

De tre første Stykker af Artikel I1 bortfalde, og i deres

Sted indsættes følgende Bestemmelser:

Det er forbudt de Korresponderende at indlevere til

Befordring med Posten:

Breve eller Pakker, indeholdende Møntstykker;1)

Forsendelser af hvilken som helst Art, indeholdende2)

toldpligtige Sager;

Gjenstande af Guld eller Sølv, Ædelstene, Juveler3)

eller andre Preciosa, dog kun for saavidt deres Ind¬

læggelse eller Forsendelse maatte være forbudt ifølge

Lovgivningen i de paagjældende Lande.
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IX.

Artikel 13 forandres som følger:

Artikel 13.

Besørgelsen af Breve med angiven Værdi, Postanvis¬

ninger, Postpakker, Post=Indkasseringer samt Reglerne for

Identitetsbøger osv. gjøres til Gjenstand for særlige Over¬

enskomster imellem de forskjellige Lande eller Grupper af

Lande i Foreningen.

X.

I Artikel 14 bortfalder Slutningen af det sidste Stykke

fra Ordene: „om Vilkaarene for Breves Besørgelse pr.

Expres“ saa at det nævnte Stykke fremtidig kommer til at

lyde saaledes:

Det er dog tilladt vedkommende Postbestyrelser ind¬

byrdes at komme overens om Vedtagelsen af nedsat Porto

indenfor en Rayon af 30 Kilometer.

XI.

I Artikel 15 affattes det første Stykke saaledes:

Med Hensyn til alt, hvad der ikke findes omtalt i de i

nærværende Konvention indeholdte Bestemmelser, medfører

Konventionen ingen Forandring i hvert enkelt Lands Lov¬

givning.
XII.

Artikel 17 forandres som følger:

Artikel 17.

I Tilfælde af Meningsulighed mellem to eller flere af

Foreningens Medlemmer angaaende Fortolkningen af nær¬

værende Konvention eller angaaende en Postbestyrelses An¬

svar, saafremt en anbefalet Forsendelse maatte være gaaet

tabt, afgjøres Stridsspørgsmaalet ved en Voldgiftskjendelse.

I denne Anledning udnævner enhver af de paagjældende

Postbestyrelser et andet af Foreningens Medlemmer, som

ikke er direkte interesseret i Sagen.

1886.

—

25. Marts.
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Voldgiftskjendelsen afsiges efter simpel Stemmeflerhed.

I Tilfælde af Stemmelighed vælge Voldgiftsmændene

til Sagens Afgjørelse en anden Postbestyrelse, som ligeledes

er uinteresseret i Stridsspørgsmaalet.

Bestemmelserne i nærværende Artikel finde ligeledes

Anvendelse paa alle de Overenskomster, der afsluttes i Hen¬

hold til Artikel 13 i Konventionen af 1. Juni 1878, saa¬

ledes som sidstnævnte Artikel er bleven forandret ved nær¬

værende Tillægsbestemmelsers Artikel 1, Post IX.

XIII.

2. og 3. Stykke i Artikel 20 skulle fremtidig lyde

saaledes:

Enstemmighed, saafremt der er Spørgsmaal om For¬1)

andring af Bestemmelserne i nærværende Artikel saa¬

velsom i ovenstaaende Artikler 2, 3, 4, 5, 5 bis, 6,

6 bis., 9 og 9 bis;

To Trediedele af Stemmerne, saafremt der er2)

Spørgsmaal om Forandring af andre af Kon¬

ventionens Bestemmelser end de i Artiklerne 2, 3,

4, 5, 5 bis., 6, 6 bis., 9, 9 bis. og 20 inde¬

holdte.

Anden Artikel.

1. Nærværende Tillægs=Bestemmelser skulle træde i

Kraft den 1. April 1886 og skulle have samme Varighed

som den i Paris den 1. Juni 1878 afsluttede Konvention.

2. De skulle ratificeres saa snart ske kan. Ratifika¬

tionsdokumenterne skulle udvexles i Lissabon.

Til Bekræftelse heraf have de Befuldmægtigede...

underskrevet nærværende Tillægsbestemmelser i Lissabon,

den En og Tyvende Marts Atten Hundrede og Fem og

Firsindstyve.

(Underskrifterne.)
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Slntningsprotokol. 25. Marts.

I Begreb med at skride til Underskrivningen af de af

den almindelige Postkongres i Lissabon vedtagne Konven¬

tioner ere undertegnede Befuldmægtigede komne overens

om følgende:

I. Da Peru, Salvador, Serbien og Tyrkiet, som ere

Medlemmer af Postforeningen, ikke have ladet sig repræ¬

sentere paa Kongressen, staar Protokollen dem aaben til

Tiltrædelse af de Konventioner, som ere blevne vedtagne

paa samme, eller af en enkelt af disse Konventioner. Det

samme gjælder for Republiken Costa=Ricas Vedkommende,

hvis Repræsentant ikke deltager i det Møde, i hvilket nær¬

værende Bestemmelser undertegnes.

II. Der aabnes de britiske Kolonier i Australien og

de britiske Kolonier i Kap og Natal Adgang til at tiltræde

disse Konventioner eller en enkelt af dem, og Protokollen

staar dem i den Anledning aaben.

III. Protokollen staar aaben for de Lande, hvis Re¬

præsentanter i Dag ikkun have undertegnet Hovedkonven¬

tionen eller enkelte af de af Kongressen vedtagne Kon¬

ventioner, saa at det skal staa dem frit for at tiltræde

de øvrige Dags Dato undertegnede Konventioner eller en

enkelt af disse.

IV. De i ovenstaaende Artikler I, I og III omtalte

Tiltrædelser skulle af de respektive Regjeringer kundgjøres

ad diplomatisk Vei for den portugisiske Regjering. Den

Tidsfrist, som er indrømmet dem til denne Kundgjørelse,

udløber den 1. Februar 1886.

V. Med Hensyn til, at Repræsentanterne for Lande,

som hidtil ikke have tiltraadt en eller anden af nedenstaaende

Konventioner, nemlig.

Konventionen af 1. Juni 1878;
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25. Marts.

Tillæg til Verdenspostkonventionen.48

Overenskomsten af 1. Juni 1878 om Udvexling af Breve

med angiven Værdi;

Overenskomsten af 4. Juni 1878 om Udvexling af Post¬

anvisninger;

Konventionen af 3. November 1880 om Udvexling af

Postpakker uden angiven Værdi;

have deltaget i Vedtagelsen af Tillægs=Bestemmelserne til

Forandringer i eller Fuldstændiggjørelse af bemeldte Kon¬

ventioner og Overenskomster, medfører deres Underskrift

under en eller flere af disse Tillægs=Bestemmelser, under

Forbehold af Ratifikation, Tiltrædelse fra deres Side paa

vedkommende Lands Vegne til den Konvention eller den

Overenskomst, hvortil vedkommende Tillægs=Bestemmelser

slutte sig, fra den Dag at regne, da sidstnævnte træde i Kraft.

VI. Saafremt en eller flere af de Parter, som have

deltaget i de i Dag i Lissabon undertegnede Postkonventioner,

ikke skulde ratificere en eller anden af disse Konventioner,

skal vedkommende Konvention ikke desto mindre beholde sin

Gyldighed for de Stater, som have ratificeret den.

Til Bekræftelse heraf have de nedennævnte Befuld¬

mægtigede optaget nærværende Slutningsprotokol, der skal

have samme Kraft og samme Gyldighed, som om dens Be¬

stemmelser vare indførte i selve Texten af de Konventioner,

hvortil den henviser, og underskrevet den i et Exemplar, der

bliver nedlagt i den portugisiske Regjerings Arkiv og til¬

stilles enhver af Parterne i Afskrift.

Lissabon, den En og Tyvende Marts Atten Hundrede

og Fem og Firsindstyve.

(Underskrifterne.)

Hvilket, efter at Ratifikationerne under 6. Marts d. A.

ere blevne udvexlede i Lissabon, herved bringes til almindelig

Kundskab.



Foreløbig Finanslov. 49 1886.

Foreløbig Lov om Indtægts= og Udgiftsbevil= 26. Mart.

ling, indtil Finansloven for Finansaaret fra 1. Nr. 37.

April 1886 til 31. Marts 1887 er given. (Kon¬

trasigneret af samtlige Ministre).

Judm. Saml. pag. 3.

Bekjendtgjørelse om Indlemmelse af Øen Sprogø 3. April.

i Korsør Kjøbstad. IIndenrigsministeriet).

Indm. Saml. pag. 3.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. (til Inden= 3. April.

rigsministeriet) ang., hvorvidt en Kommunes Ud¬

gifter til Skolerekvisitter kunne betragtes som Fat¬

tighjælp.

at man maa holde for, at de til

Anskaffelse af Skolebøger til fattige Børn medgaaede Ud¬

gifter, der ifølge Anordning af 29. Juli 1814 for Kjøb¬

stæderne § 57*) skulle udredes af de specielle Skolekasser,

ikke kunne betragtes som Fattighjælp, uden at det kan med¬

føre nogen Forandring heri, at Skolekassen senere er

absorberet i Kommunekassen, og at de omspurgte Udgifter,

der ere afholdte af N. N. Kommune som Opholdskommune,

ikke ville kunne fordres refunderede af Vedkommendes For¬

sørgelseskommune.

Bekjendtgjørelse ang. en mellem Danmark og 9. April.

Frankrig afsluttet Deklaration om Udlevering i Nr. 57.

visse Tilfælde af Efterladenskaber og tilgodehavende

— — —

*) For Landet § 66.

Tolvte Hæfte.



Dekl. ang. Sømands Efterladenskaber.501886.

——

9. April. Hyrebeløb, der tilkomme danske og franske Sømænd.

(Udenrigsministeriet).

Under I. April d. A. er der imellem Udenrigsmini¬

ster Baron Rosenørn=Lehn og den herværende franske Ge¬

sandt Bourée blevet udvexlet følgende

Deklaration.

Da Hans Majestæt Kongen af Danmarks Regjering

og den franske Republiks Regjering ønske at give Regler i

visse Tilfælde for Udbetalingen af Hyrebeløb, der tilkomme

danske og franske Søfolk, ligesom for Behandlingen af Ef¬

terladenskaber efter afdøde Søfolk af begge disse Nationer,

ere Undertegnede, efter dertil at have erholdt fornøden Be¬

myndigelse, komne overens om følgende Bestemmelser:

Artikel 1. Dersom en dansk Sømand, der er forhyret

ombord paa et fransk Skib, eller en fransk Sømand, der

er forhyret ombord paa et dansk Skib, befindes at være

fraværende i det Øieblik, Skibet afmønstres, skal hans til¬

godehavende Hyre umiddelbart udleveres af vedkommende

franske eller danske Øvrighed i den Havn, hvor Afmøn¬

stringen foregaar, til Konsulen for den Nation, hvortil den

fraværende Sømand hører.

Artikel 2. Dersom en med et fransk Skib forhyret

dansk Sømand døer enten ombord eller paa fransk Terri¬

torium, skal den franske Regjering vaage over, at bemeldte

Sømands Efterladenskab saavidt mulig bevares urørt.

Dersom denne Sømand dør, medens han er forhyret

med et fransk Skib, hvad enten Dødsfaldet finder Sted i

en fransk Havn eller paa samme Nations Territorium, skal

den franske Regjering drage Omsorg for, snarest mulig,

at udlevere Efterladenskabet til den danske Konsul i den

Havn, hvor Dødsfaldet er indtruffet, eller paa den Plads,

der ligger nærmest ved dette Sted. Dør han i aaben Sø

ombord paa et fransk Skib, skal Efterladenskabet udleveres
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til den danske Konsul i den første Havn, Skibet anløber 9. April.

efter Dødsfaldet.

Den danske Regjering vil følge tilsvarende Regler med

Hensyn til Behandlingen af Efterladenskabet efter en fransk

Sømand, som, medens han er forhyret ombord paa et dansk

Skib, døer enten i en dansk Havn eller paa dansk Terri¬

torium eller paa aaben Sø.

Hvis en ombord paa et fransk Skib forhyret dansk

Sømand dør paa dansk Territorium, eller omvendt, hvis en

ombord paa et dansk Skib forhyret fransk Sømand dør paa

fransk Territorium, skal den Afdødes Efterladenskab, med

Fradrag af Omkostninger, udleveres til den nærmeste franske

eller danske Konsul, for at denne kan oversende det til

vedkommende Øvrighed i det Land, hvor den Afdøde har

hjemme.

Hvis en Sømand, der henhører til en af de to

Nationer og er forhyret ombord paa et af den anden

Nations Skibe, dør paa en tredie Stats Territorium, skal

denne Sømands Efterladenskab, efter at være deponeret i

den Havn, hvor Dødsfaldet har fundet Sted, hos Konsulen

for den Nationalitet, hvortil Skibet hører, udleveres, med

Fradrag af Omkostninger, til den anden Nations Konsul i

samme Havn.

I Tilfælde af, at den paa Folkelisten enten som dansk

eller fransk Undersaat opførte Sømands Nationalitet skulde

stille sig tvivlsom for den Regjering, som er i Besiddelse

af Efterladenskabet, skal denne ikke destomindre drage Om¬

sorg for det nævnte Efterladenskab og snarest mulig tilstille

den anden Regjering en Liste over samme med Angivelie

af dets Værdi og ledsaget af alle de Oplysninger om den

Afdøde, hvoraf den er i Besiddelse. Den vil ligeledes have

at udlevere Efterladenskabet til den anden Regjering umid¬

delbart efter fra samme at have faaet Forsikring om, at den

Afdøde i Virkeligheden var dens Undersaat.
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9. April.

12. April.

Skr. ang. Sognefogders Edsfæstelse.52

Det er vedtaget, at samtidigt med, at en fraværende

Sømands Hyre eller en afdød Sømands efterladte Værdi¬

gjenstande og Effelter udleveres, skal Overleveringen altid

være ledsaget, i første Tilfælde af en Afregning, i andet

Tilfælde af en Inventarieliste.

Artikel 3. Udtrykket „Sømand“ omfatter, hvor det

bruges i denne Deklaration, ethvert Individ, der i en eller

anden Egenskab er forhyret med eller som Passager er om¬

bord paa et Skib.

Udtrykket „Efterladenskab“ omfatter tilgodehavende Hyre,

Penge, Effekter eller Gjenstande, som en afdød Sømand

maatte have efterladt ombord paa et Skib.

Udtrykket „Konsul“ omfatter Generalkonsuler, Konsuler

og Vicekonsuler samt enhver Person, til hvem Bestyrelsen af

et Generalkonsulat, Konsulat eller Vicekonsulat midlertidigt

er overdraget.

Til Bekræftelse heraf have de Undertegnede underskrevet

nærværende Deklaration, som vil træde i Kraft den første

Mai atten Hundrede og sex og firs, og forsynet den med

deres Vaabensegl.

Sket i Kjøbenhavn i dobbelt Udfærdigelse den første

April 1886.

(Underskrifterne.)

Justitsmin. Skr. (til Amtmanden over Kjø¬

benhavns Amt) aug., at Sognefogder bør tages i

Ed, forinden deres Bestallinger udleveres dem.

Med Hensyn til, at Herredsfogden i N. N. Herred i

Anledning af Gaardeier N. N.s Beskikkelse til Sognefoged

har reist Spørgsmaal om, hvorvidt der, efterat Bestemmelsen

i Forordningeu om Veivæsenet af 13. December 1793 § 70

er ophævet ved Lov om Bestyrelsen af Veivæsenet af 21.



Skr. ang. Sogneraadsvalg. 1886.53

Juni 1867 § 18, lovmedholdelig kan afkræve Sognefogder 12. April.

som saadanne nogen Ed, forinden deres Bestalling udleveres

dem, har Hr. Kammerherren i behagelig Skrivelse af 25. f.

M. begjært Justitsministeriets Resolution i Sagen.

Foranlediget heraf skal man tjenstligst melde, at Sogne¬

fogder efter Lovgivningens Analogi og Grundsætninger

bør tages i Ed uden Hensyn til, at Bestemmelsen i For¬

ordningen af 13. December 1793 § 70 er ophævet.

Indenrigsmin. Skr. (til Amtmanden over 17. April.

Odense Amt) ang. forskjellige Spørgsmaal ved¬

rørende et Amtsraads Indgriben i et Sogneraads¬

valg m. m.

Ved at meddele, at det Valg af 6 Medlemmer af

Skamby Sogneraad, der den 2. December f. A. foretoges

af de Høistbeskattede i Kommunen, ved Odense Amtsraads

Beslutning af 18. f. M. blev sat ud af Kraft, fordi

Skatteligningen for 1885 i Stedet for den for 1884 var

benyttet ved samme, have de Mænd, der ved den paagjæl¬

dende Leilighed valgtes til Medlemmer af Sogneraadet,i

det med Amtets behagelige Skrivelse af 11. d. M. tilbage¬

fulgte Andragende, besværet sig over:

at Amtsraadet har forkastet Valget paa Grund af et1)

Forhold, hvorover der ikke fra Nogens Side var

ført Klage,

at Amtet har paalagt dem at deltage i Sogneraadets2)

Virksomhed, efterat det paa dem faldne Valg var sat

ud af Kraft, samt

at det er paalagt Sogneraadet at lægge Skattelisten3)

for 1884 til Grund ved Omvalget, uagtet dette først

foretages i indeværende Aar.

I Anledning heraf skulde man til behagelig Efterret¬

ning og videre fornøden Bekjendtgjørelse tjenstligst melde:

3“



B. ang. Papirs Indlevering til Stempling.1886. 54

17. April. ad 1 og 3) at Ministeriet efter Omstændighederne Intet

herimod har fundet at erindre,

ad 2) at det paahviler Amtsraadet — i fornødent Fald

Amtmanden paa Amtsraadets Vegne —at drage

Omsorg for, at Sognekommunens Anliggender kunne

gaa deres uforstyrrede Gang, men at iøvrigt Spørgs¬

maalet om, hvorvidt Klagerne med Føie finde deres

Ret krænket ved det dem givne Paalæg, henhører

under Domstolens Afgjørelse, saa at det ikke tilkommer

Ministeriet at tage nogen Bestemmelse derom.

28. April. Bekjendtgjørelse ang. Indlevering af Papir til

Nr. 60. Stempling. (Generaldirektoratet for Skattevæsenet.)

Indm. Saml. pag. 4.

30. April. Kirke= og Undervisningsmin. Skr. (til Biskoppen

over Fyens Stift) ang. Afløsningssummens Til¬

veiebringelse ved Afløsningen af Høitidsofferet i en

Landkommune.

at en Ordning, hvorefter

et til Afløsningssummens Størrelse svarende Beløb særlig

eller forlods skulde lignes paa Formue og Leilighed, ikke

kan ansees forenelig med Indholdet af Lov om Landkom¬

munernes Styrelse af 6. Juli 1867 § 18, fra hvis Be¬

stemmelser der ikke haves Hjemmel til at gjøre Undtagelser,

men at det selvfølgelig staar i Sogneraadets og Amtsraadets

Magt at fastsætte Forholdet mellem Skatteligning paa

Hartkorn og Skatteliguing paa Formue og Leilighed saa¬

ledes, at Dækning for den af Offerafløsningen flyderde

forøgede Udgift for Kommunen tilveiebringes ved sidstnævnte

Ligning.



A. om Handel og Skibsfart p. St. Croix 55 1886.

Anordning om Forandring i Lov angaaende 4. Mai.

Handelen og Skibsfarten paa St. Croix af 30. Juni Nr. 17.

1850. (Finansministeriet.)

Indm. Saml. pag. 1.

Indenrigsmin. Skr. (til Amtmanden over 12. Mai.

Ribe Amt) ang., at Aflæggelse af Svendeprøver ikke

kan finde Sted udenfor Kjøbenhavn og Landets

øvrige Kjøbstæder.

I et hertil indkommet Andragende har Bestyrelsen for

Esbjerg Haandværkerforening anholdt om, at det under 30.

September 1884 allerhøist approberede Regulativ for Aflæg¬

gelsen af Svendeprøver i Kjøbstæderne udenfor Kjøbenhavn

(Indenrigsministeriets Bekjendtgjørelse af 3. Oktober 1884)

maa blive udvidet til at omfatte Esbjerg By.

I Anledning heraf skulde man tjenstligst anmode

Amtet om behageligen at ville tilkjendegive Andragerne, at

Ministeriet ikke har kunnet finde Føie til at søge den be¬

staaende Ordning for Aflæggelsen af Svendeprøver i Over¬

ensstemmelse med Næringsloven af 29. December 1857

§ 27 forandret saaledes, at deslige Prøver ogsaa skulle

kunne aflægges udenfor Kjøbenhavn og Landets øvrige

Kjøbstæder. Ligesom det nemlig ligger udenfor Forudsæt¬

ningerne i fornævnte Lovbestemmelse, at saadanne Prøver

ogsaa skulde kunne aflægges paa Landet, saaledes maa man

antage, at den Trang, der paa enkelte Steder udenfor Kjøb¬

stæderne maatte være hertil, i alt væsentligt vil kunne af¬

hjælpes derved, at de, der attraa at aflægge Svendeprøve,

indstille sig hertil i den nærmeste eller en anden Kjøbstad,

i hvilken sidste Henseende man efter den Anledning, Sagen

dertil giver, ikke skal undlade at tilføie, at man maa anse

de offentlige Bedømmelseskommissioner i Kjøbstæderne plig¬



Skr. ang Frimenigheds=Medlemmer1886. 56
—

12. Mai. tige til at antage enhver, der begjærer det, til Prøve, uden

Hensyn til, hvor han har staaet i Lære eller tidligere har

opholdt sig.

13. Mai. Kirke= og Undervisningsmin. Skr. (til Biskoppen

over Sjællands Stift) ang. forskjellige Spørgsmaal

vedrørende Sognebeboere, der have sluttet sig til en

Frimenighed.

Med Deres Høiærværdigheds behagelige Skrivelse af

13. f. M. har Ministeriet modtaget et Andragende, hvori

Sognepræst N. N., foranlediget ved, at nogle Medlemmer

af hans Menighed have gaaet til Alters hos en Frimenig¬

hedspræst og derved ifølge Ministeriets Resolution af 22.

August f. A. skulle betragtes som udtraadte af Folkekirken,

har forespurgt:

om han og Kirkesangeren ere berettigede til at1)

kræve og modtage Høitidsoffer af disse Personer;

hvad der er at iagttage, naar saadanne Personer2)

senere ønske at træde tilbage til Folkekirken, samt

om han, hvis de skulde begjære at gaa til Alters3)

hos ham, uagtet de ellers søge Altergang hos Fri¬

menighedspræsten, kan modtage dem dertil.

Foranlediget heraf skulde Ministeriet tjenstligst melde:

1) at det er en Følge af Grundlovens § 77, at derad

ikke kan afkræves de paagjældende Personer Høitids¬

offer enten til Præsten eller til Kirkesangeren.

ad 2) Naar saadanne Personer ønske at træde tilbage til

Folkekirken og derom afgive Erklæring til Sogne¬

præsten, vil der iøvrigt Intet være at forelage.

Det følger af de omhandlede Personers Stillingad 3)

udenfor Folkekirken, at de ikke kunne fordre at be¬

tjenes af dennes Præster med Alterens Sakramente.

Skulde de imidlertid en enkelt Gang under særlige



Cirk. ang. Ligkapeller og Lighuse. 1886.57
— —

Omstændigheder, saasom paa Sygesengen, ønske det, 13. Mai.

og Præsten er villig til at meddele dem Sakramentet,

kan der Intet være tilhinder derfor.

Kirke= og Undervisningsmin. Cirk. (til samtlige 18. Nai¬.

Biskopper) ang. Tilveiebringelsen af Ligkapeller og

Lighuse ved Kirkerne.

Med Hensyn til Tilveiebringelsen af Ligkapeller og Lig¬

huse ved Kirkerne i Kjøbstæderne og paa Landet skulde

Ministeriet tjenstligst anmode Deres Høiærværdighed om for

det Dem betroede Stifts Vedkommende behagelig at henlede

Provstesynenes Opmærksomhed paa Vigtigheden af, at de

vaage over, at den Bygning, der opføres til dette Brug,

faar sin Plads i tilbørlig Afstand fra Kirken for ikke at

tage Synet fra denne. Naar en af Kirkens Tilbygninger

ønskes indrettet til Ligkapel eller Lighus, bør Synet for¬

anledige, at der, saafremt den nævnte Foranstaltning vil

medføre Forandringer i det Ydre, der kunne have Ind¬

flydelse paa Kirkebygningens Udseende eller Stil, saasom

Anbringelse af en Indgang udefra til det Lokale, der paa¬

tænkes anvendt til at hensætte Lig i, eller af nye Vindner,

først meddeles det fornøden Tegning til disse Forandringer.

Denne Tegning, der maa udarbeides i Overensstemmelse

med Kirkens Stil (jfr. Kirkesynslovens § 3) af en Byg¬

ningskyndig, som er istand til at udføre en saadan Tegning

paa tilfredsstillende Maade, og der maa ledsages af en

Skizze af den paagjældende Side af Kirkebygningen efter

Maal, vil det være rettest gjennem Deres Høiærværdighed

at forelægge Ministeriet, for at dette kan indhente den

kongelige Bygningsinspektørs Betænkning. Det bemærkes

iøvrigt, at det er en Selvfølge, at hverken integrerende

Partier af det Lokale, hvori Gudstjeneste holdes, eller

Sakristier, Skriftestole, Vaabenhuse, Gravkapeller og lig¬
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18. Mai.

19. Mai.

20. Mai.

58 Ske. ang. Konsirmanders Forsyning med N. T.

nende afsondrede Rum, der høre til Kirkebygningen, kunne

tages i Brug til Ligkapeller eller Lighuse, uden at Mini¬

steriets Tilladelse er erhvervet til denne forandrede An¬

vendelse. At opføre et Ligkapel eller Lighus umiddelbart

opad Kirken eller nogen af dens Tilbygninger maa i sig

selv anses for nheldigt for Kirkens Arkitektur.Skulde i

enkelte Tilfælde andre Hensyn stærkt tale derfor, da for¬

venter Ministeriet under alle Omstændigheder, at Sagen

forelægges det, ledsaget af Tegninger, der give fuldstændig

Oplysning angaaende det paatænkte Byggeforetagende

og dets Virkning i Forhold til Kirkebygningen.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. (til Amt¬

manden over Viborg Amt) ang., hvorvidt Kom¬

munen er forpligtet til at forsyne fattige Konfir¬

mander med Nye Testamenter m. v.

at Kommunen ikke er

pligtig til at forsyne fattige Konfirmander med Nye Testa¬

menter, til hvis Anskaffelse den ved allerhøieste Resolution

11. November 1835 anordnede Kollekt i Kirkerne er be¬

stemt, hvorimod Ministeriet antager, at Psalmebogen maa

henregnes blandt de Bøger, hvormed Kommunen maa for¬

syne fattige Skolebørn i Henhold til Anordning 29. Juli

1814 § 67, kfr. sammes § 19 og Bilag A. § 37.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. (til Skole¬

direktionen for Ringsted og Alsted Herreder) ang.

Afholdelsen af Skolekommissionsmøder paa Landet.

Med Direktionens behagelige Skrivelse af 28. f. M.

har Ministeriet modtaget et Andragende fra Sognepræst

N. N., hvori han besværer sig over, at de tvende valgte



Skr. om Skolekommissionsmøder p. L. 59 1886.

Medlemmer af Kommunens Skolekommission mod hans 20. Mai.

Protest som Formand i bemeldte Kommission have vedtaget

ved et den 29. Marts d. A. afholdt Skolekommissionsmøde:

1) at Kommissionen holder ordentligt Møde een Gang

i hver Maaned, den 2den Fredag Kl. 3, undtagen i

August, Oktober og April,

2) at dette Møde skal være et offentligt Møde, og

3) at det skal holdes i N. N. Skole.

Med Hensyn til det saaledes Vedtagne skal Ministeriet

tjenstligst meddele Direktionen til egen Efterretning og til

Bekjendtgjørelse for og Iagttagelse af Skolekommissionen:

Til 1. Der bliver at forholde efter Bestemmelsen i Lov af

18. Marts 1871, at det er Formanden i Kommis¬

sionen, der berammer Møderne, efter hvad han finder

nødvendigt, og kun i Tilfælde, hvor det forlanges af

de to andre Medlemmer, har at lade afholde sær¬

skilte Møder. Ved den nævnte Lovbestemmelse er

den Skolekommissionen ifølge Anordning 29. Juli

1814, Bilag B. § 4 paahvilende Forpligtelse til hver

Maaned at holde Møde bortfalden, jfr. Ministeriets

Skrivelse af 29. Mai 1877 (i Skibsteds Samling).

Skolekommissionen anses uberettiget til at holdeTil 2.

sine Møder offenlig, da der dertil savnes Lovhjemmel.

En derom af Kommissionens Flertal vedtagen Be¬

slutning er derfor ugyldig og uden bindende Virkning

for Formanden.

Møderne blive, Anordn. 29. Juli 1814 Bilag B.Til 3.

§ 4, at afholde i Sognets Skoler udenfor den al¬

mindelige Skoletid, saafremt Kommissionens Med¬

lemmer ikke kunne forenes om et andet Sted.

Indenfor denne Regel bestemmer Formanden efter

Medlemmernes Leilighed Stedet og Tiden for
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Møderne, hvorimod Forretningsordenen for Sagernes20. Mai.

Behandling fastsættes af Kommissionen efter Loven

18. Marts 1871 § 4 sammenholdt med § 5.

20. Mai. Foreløbig Lov om en Forøgelse af de Til¬

Nr. 67. forordnedes og Afdelingernes Antal i Kjøbenhavns

Kriminal= og Politiret (Justitsministeriet).

Indm. Saml. pag. 5.

Bekjendtgjørelse om nogle Ændringer i Regula¬26. Mai.

tivet af 16. Juni 1882 for Bedømmelsen af deNr. 75.

Værnepligtiges Dygtighed til Krigstjenesten enten i

Hæren eller ved Søværnet. (Justitsministeriet).

Indm. Saml. pag. 6.

Justitsmin. Skr. (til Amtmanden over Aarhus27. Mai.

Amt) ang. Stævningsmænds Ret til Gebyr for For¬

retninger vedrorende en Thingsvidnesag, anlagt af

en Person til Brug under Appellen af en over ham

afsagt Fængslingskjendelse.

at da der ifølge Grundlovens

4. midlertidige Bestemmelse tilkommer den, der appellerer

en Fængslingskjendelse, Fritagelse for Retsgebyrer, og da

denne Gebyrfrihed maa antages at omfatte ogsaa en i An¬

ledning af og til Brug under Appellen anlagt Things¬

vidnesag, samt da ifølge Sportelreglementets § 163 Ge¬

byrerne til Stævningsmændene bortfalde i de Tilfælde, i

hvilke Rettens Embedsmænd ingen Betaling nyde, maa det

stillede Spørgsmaal efter Justitsministeriets Formening be¬

svares benægtende.
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Justitsmin. Skr. (til Amtmanden over Maribo 27. Mai.

Amt) ang., hvorvidt Kuratorer i Voer ere beret¬

tigede til at beholde Boernes Beholdninger efter

Boernes Slntning for efter Appelfristens Udløb at

forestaa Udbetalingerne til vedkømmende Fordrings¬

havere.

at Justitsministeriet ikke

skjønner rettere end, at det flyder saavel af Reglerne i Lov

om Dødsboskifte af 30. November 1874 som af den Ku¬

ratorer ved Konkursloven af 25. Marts 1872 anviste Stil¬

ling, at Aflevering af Beholdningen bør ske samtidig med

det Regnskab, der lægges til Grund for Boernes Op¬

gjørelser, og at den endelige Udbetaling ifølge Opgjørelsen

bør ske ved Skifteretten.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. (til Skole¬ 1. Juni.

direktionen for Sømme og Voldborg Herreder)

ang., hvilke Skridt der skulde foretages imod et

Sogneraad, der trods Skoleautoriteternes Forbud

herimod havde tilladt Skolestuernes Benyttelse til

extraordinært Brug.

skulde Ministeriet efter at

have brevvexlet om Sagen med Justitsministeriet, herved

tjenstligst bemyndige Direktionen til paa Ministeriets Vegne

snarest muligt ved Fogden at lade nedlægge Forbud for

Sogneraadet mod Benyttelse af Skolelokalerne i Kommunen

paa den omspurgte Maade og forfølge Forbudet til Justi¬

fikation samt endelig, saafremt Overtrædelse af Forbudet

derefter skulde finde Sted, at drage Sogneraadet til Ansvar

herfor, hvorhos Hr. Kammerherren anmodes om til det

anførte Øiemed at foranledige Direktionen en Sagfører

beskikket.
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Nr. 73.

15. Juni.

Nr. 78.

21. Juni.

Nr. 83.

B. ang. Kbhvns Brandsorfikrs Tarif.62

Bekjendtgjørelse om Fen af Justitsministeriet

stadfæstet Klassisikationstarif for Kjøbenhavns Brand¬

forsikring. (Justitsministeriet.)

Indm. Saml. pag. 14.

Bekjendtgjørelse om en af Justitsministeriet stad¬

fæstet Sundhedsvedtægt for Kjøbenhavn.(Justits¬

ministeriet.)

Indm. Saml. pag. 18.

Bekjendtgjørelse ang. Telegrafkorrespondaucen

med Udlandet i Henhold til den under 15 Juli

1875 i St. Petersborg afsluttede internationale

Telegrafkonvention med tilhørende, i Berlin den 17.

September 1885 vedtagne, reviderede Tjenesteregle¬

ment og Taxttabeller.

Fra 1. Juli 1886 gjælde for Telegrafkorrespondancen

med de udenlandske Stater, der have tiltraadt den under

15 Juli 1875 i St. Petersborg afsluttede internationale

Telegrafkonvention, samt med de udenlandske private Anlæg,

hvis Bestyrelser have sluttet sig til bemeldte Konvention,

Bestemmelserne i det til Konventionen hørende, paa Tele¬

grafkonferencen i Berlin den 17. September 1885 vedtagne

reviderede Reglement med vedføiede Taxttabeller, med de

Modifikationer, der følge af de med Tydskland samt med

Sverig og Norge henholdsvis under 1½ December 1876

med Tillæg af 13 Januar 1886 og under 15. Marts 1880

med Tillæg af 15. Juni 1886 afsluttede særlige Over¬

enskomster.

Jøvrigt komme de i Reglementet for den inde nlandske

Afbenyttelse af de danske Statstelegraflinier indeholdte
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Regler til Anvendelse, forsaavidt de ikke staa i Strid med 21, Juni.

fornævnte Bestemmelser.

Som særlige for den udenlandske Telegrafkorrespon¬

dance i Henhold hertil gjældende Bestemmelser fremhæves

følgende:

A. Reglementariske Bestemmelser.

I. Som Statstelegrammer behandles Telegrammer,

der udgaa fra Statens Overhoved, Ministrene, de Høistkom¬

manderende til Lands og til Vands, de kontraherende Re¬

gjeringers 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. Til Affattelsen af Telegrammer i aftalt Sprog

kunne dertil indrettede Ordsamlinger benyttes.

Telegrammer i aftalt Sprog maa kun indeholde Ord

paa høist 10 Bogstavtegn, der høre til det engelske, itali¬

enske, franske, latinske, nederlandske, portugisiske, spanske og

tyske Sprog. Hvert Telegram kan indeholde Ord, der ere

tagne af alle de nævnte Sprog.

Et Telegram kan affattes tildels i aftalt og tildels i

almindeligt Sprog, men i saadant Tilfælde skulle Afsnittene

i aftalt Sprog ved Paranthestegn adskilles fra de forud¬

gaaende og efterfølgende Ord i almindeligt Sprog.

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.
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De extra=europæiske Stationer ere ikke forpligtede til

paa deres Linier at befordre Privattelegrammer, indeholdende

Bogstaver, som have en hemmelig Betydning.

3. Iltelegrammer befordres som saadanne til og fra

andre Stater, der tilstede denne Art af Telegrammer.

Afsenderen maa for disse Telegrammer foran Adressen

anføre Ordet „Urgent“ eller „(D)“, eller, naar Ilsvar

ønskes betalt, „Réponse payée urgente“ eller „(RPD)“.

For Iltelegrammer erlægges tredobbelt Gebyr.

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 anføres, naar der kan være Tvivl om, hvorhen Tele¬

grammet skal sendes.

De foran Adressen anførte Angivelser, vedrørende for¬

udbetalt Svar, Udbringning, Ankomstbevis, Iltelegrammer

o. desl. skulle, forsaavidt 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:

„Signature légalisée par.

Afsendelsesstationen verificerer Legalisationens Ægthed.

Naar Underskriften ikke er Stationen bekjendt, kan

den kun betragte Legalisationen som ægte, naar den er

forsynet med den undertegnede Myndigheds Segl, hvor¬

imod den ellers skal nægte Modtagelsen og Befordringen af

Legalisationen.

Legalisationen medregnes ved Ordtællingen; den sættes

efter Telegrammets Underskrift.

6. Afsenderen kan foreskrive, ad hvilken Vei han vil

have sit Telegram befordret. Angivelsen herom befordres

som tjenstlig Bemærkning og taxeres ikke.
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Afsenderen kan ikke gjøre Erstatningskrav gjældende,

naar Telegrammet paa Grund af Linieafbrydelse, eller fordi

Befordringen synes at ville foranledige betydelig Forsinkelse,

sendes ad anden Vei, end af ham forlangt.

Naar Afsenderen har forlangt sit Telegram sendt ved

Telegraf til en angiven Station og derfra ved Post til

Bestemmelsesstedet, efterkommes saadant Forlangende af

Stationerne.

Naar Postbefordringen ønskes udført ved anbefalet

Brev, tilføies foran Adressen „Poste recommandée“

eller „(PR)“ hvilken sidste Tilføielse regnes for et Ord.

Afsenderen maa derhos erlægge 40 Øre for Postbe¬

fordringen.

Saavel i europæisk som i extraceuropæisk Korre¬7.

spondance regnes Adressestationens og Adresselandets Navne

hvert for eet 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 extraceuropæiske Korrespondance er Maxi¬

mum af Længden for et Ord fastsat til 10 Bogstaver, saa¬

ledes at der regnes et Ord for hver ti overskydende Bog¬

staver og for en overskydende Del af dette Antal.

Ved den nævnte Korrespondance udfindes det Ord¬

antal, der svarer til en Gruppe af Chiffre eller Bogstaver,

ved at dividere Antallet af Chiffre med 3 og tilføie et Ord

for den fremkommende Rest.

Paa de extraceuropæiske Linier haves ingen For¬9.

pligtelse til at telegrafere Interpunktionstegn, Bindestreger,

Apostrofer, Citationstegn, Parentheser og Alinea.

10. Telegrammer til extraceuropæiske Lande befordres

i Tilfælde af Linieafbrydelse ikke ad en dyrere Vei end de

almindelige, med mindre Afsenderen har deponeret Taxten

for denne Befordring.

1886.

21. Juni.
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II. Annulleringer sendes saavidt muligt sukcessivt til

de Stationer, til hvilke det oprindelige Telegram er be¬

fordret, indtil den sidste naas. Indleveringsstationen til¬

bagebetaler Afsenderen Gebyrerne for de ikke gjennemløbne

Strækninger, saavel for det oprindelige Telegram som for

Annulleringstelegrammet.

12. Ved Indlevering af et Telegram kan Forud¬

betalingen for Svar ikke overskride Gebyret for et alminde¬

ligt Telegram paa 30 Ord imellem Telegrammets Ind¬

leverings= og Adressested, med mindre der er Spørgsmaal

om Gjentagelse 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 extra=europæisk 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

Telegrammet.

14. Gebyret for et Ankomstbevis er ligt Gebyret for

et almindeligt Telegram paa 10 Ord imellem Indleverings¬

og Modtagelsesstationen.

15. Gjentagelsesgebyret for Telegrammer til flere

Adressater paa samme Sted eller til samme Adressat med

flere Bopæle paa samme Sted er 36 Øre, forsaavidt Tele¬

grammets Ordantal, Adresserne deri indbefattede, ikke over¬

stiger 100 Ord. For hver overskydende Række af 100 Ord

eller derunder beregnes yderligere 36 Øre.

16. For extraceuropæiske Telegrammer kan Afsenderen

uden at betale Ankomstbevis forud erlægge Viderebefordrings¬

gebyret, forsaavidt dettes Størrelse maatte være bekjendt for

Indleveringsstationen.
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I7. Naar der i Telegrammer, der ankomme fra Ud¬ 21. Juni.

landet og ere affattede i det danske Sprog, findes Sam¬

menføininger af Ord, der stride imod Sprogbrugen, er

Adressaten forpligtet til at betale det ved Telegrammets

Indlevering for lidet erlagte Beløb, beregnet efter dansk

Opkrævning. Naar Adressaten nægter at betale dette Be¬

løb, udleveres Telegrammet ikke og Afsenderen underrettes

herom ved et Tjenestetelegram.

18. Afsenderen eller Adressaten af et Telegram kunne

i et Tidsrum af 72 Timer, henholdsvis efter Afsendelsen

eller Ankomsten af Telegrammet, forlange Berigtigelse af

tvivlsomme Ord ved betalte Tjenestetelegrammer, der redi¬

geres af Telegrafstationerne.

Naar Adressaten forlanger slig Berigtigelse, maa der

tillige betales for Svar. De betalte Gebyrer tilbagebetales

efter Forlangende helt eller delvis, naar det maatte vise sig,

at de gjentagne Ord alle eller delvis ere blevne forvanskede ved

det oprindelige Telegrams Befordring; derimod ydes ingen

Tilbagebetaling for det oprindelige Telegram, der har givet

Anledning til Berigtigelsen.

19. Originale extraceuropæiske Telegrammer og de

dertil hørende Aktstykker, som tilbageholdes af Telegraf¬

administrationerne, opbevares i 18 Maaneder.

20. Tilbagebetaling af Gebyrerne paa Grund af, at

et Telegram er blevet forvansket, finder under ingen Om¬

stændigheder Sted, med mindre Telegrammet er kolla¬

tioneret.

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 extraceuropæiske Telegrammer.
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I den extraceuropæiske Korrespondance tilbagebetales

Gebyret for ethvert under Befordringen udeladt Ord.

21. For extra=europæiske Telegrammer er Fristen for

Begjæringer om Tilbagebetaling af Gebyrerne 6 Maaneder

fra Indleveringsdagen.

B. Taxtbestemmelser.

De ved det internationale Telegrafreglement fastsatte

Gebyrer for Telegrammer, der taxeres efter det europæiske

Taxtsystem, opkræves her i Landet for Telegrammer, der

befordres ad de direkte Veie, paa følgende Maade:

Ar—

Taxt Tillægstaxt
Telegrammer til

pr. Ord. pr. Telegram.

——
—

Øre. Øre.

15 30Belgien

4020Bosnien og Herzegovina..

6020Bulgarien

4020Frankrig a) indbefattet Korsika
— —

25 (*)b) Algier og Tunis

7525Gibraltar

40 80Grækenland 2) Fastlandet..

8040b) Øerne

4515Helgoland

4020Italien

——

(5
25Kanaløerne

135Kanariske Øer.

15 30Luxemburg

30 90Malta

4020Montenegro

15 30Nederlandene

10 80Norge

7525Portugal
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TillægstaxtTaxt

Telegrammer til
pr. Telegram.pr. Ord.

—————

Øre. Øre.

4020Rumænien

9030Rusland

3015Sveits

245Senegal

4020Serbien

7525Spanien

7525Storbrittannien og Irland

Sverrig a) Stationerne ved

505Sundet

5010b) Andre Stationer.

8 24Tyskland

40 80Tyrkiet * * * * * * * * * * * *

4515Ungarn

4515Østerrig

For Telegrammer under det europæiske Taxtsystem,

der af Afsenderen forlanges sendte ad andre Veie end de

sædvanlige, saavel som for Telegrammer, der tariferes efter

det extraceuropæiske Taxtsystem, beregnes Gebyrerne for

hvert Ord efter de i det internationale Reglement med til¬

hørende Taxttabeller angivne Taxter, samt efter de iøvrigt

til enhver Tid gjældende Taxter. Det fremkommende Beløb

i Franes omsættes til Kronemønt ved at regne en Franc

til 72 Øre og ved at afrunde Beløbet opad til det nærmeste

med fem delelige Tal.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. (til Stifts=23. Juli.

øvrigheden over Ribe Stift) ang. Stiftsøvrighedens

Berettigelse til at tillade, at Pantegjæld til Stifts¬

midlerne overtages af en ny Eier af Pantet.
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Ved med behagelig Skrivelse af 22. JJanuar d. A.

hertil at indsende den med Bilag hoslagt tilbagefølgende

Afskrift af den 15. Antegnelse til Stiftsregnskabet for 1883,

hvori der gjøres Udsættelse med Hensyn til, at De uden at

indhente Ministeriets Samtykke have tilladt, at en ny Eier

af Parcellen Matr.=Nr. 1 C af Bjert By og Sogn, der

er ubebygget, har ved ny Obligation overtaget den paa

Parcellen hvilende Gjæld til Stiftsmidlerne, have Hr.

Stiftamtmanden og Deres Høiærværdighed næst at anføre,

at De have hentet Deres Berettigelse til at tillade en

ny Eier af Jorden at overtage den derpaa hæftende Gjæld

mod ny Obligation, men uden lovlig Taxationsforretning,

fra Bestemmelsen i Lov 19. Marts 1869 § 12 in sine, til

fremtidig Efterretning i lignende Tilfælde begjært en Ud¬

talelse fra Ministeriet om, hvorvidt denne Deres Opfattelse

er rigtig.

I denne Anledning har Ministeriet brevvexlet med

første Revisionsdepartement, der har bemærket, at den ci¬

terede Lovbestemmelse utvivlsomt hjemler Stiftsøvrigheden

Bemyndigelse til at lade en ny Eier overtage den paa en

Eiendom hvilende Gjæld uden Optagelse af Taxationsfor¬

retning, men den kan formentlig ikke hjemle Stiftsøvrig¬

heden Berettigelse til at lade den nye Eier af en ubebygget

Jordlod overtage Gjælden uden Ministeriets Samtykke, da

Stiftsøvrigheden efter Anordningen 12. November 1870

§ 2 d overhovedet ikke kan anbringe de under dens Be¬

styrelse staaende Midler i saadanne Jorder uden Mini¬

steriets Samtykke; hvad formentlig ogsaa er stemmende med

Justitsministeriets Skrivelse 10. Oktober 1871 (Ministerial¬

tidende 1871 A Nr. 355)*). Skulde derfor Ministeriets

Tilladelse være ufornøden i det foreliggende Tilfælde, kunde

*) Nærværende Samlings 9. Hæfte Side 205—6.
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det formentlig kun støttes paa, at samme har meddelt 23. Juli.

Samtykke til Kapitaleus oprindelige Anbringelse i den ube¬

byggede Parcel ved den Stiftsøvrigheden i sin Tid givne

Bemyndigelse til at approbere Salgskonditionerne for ved¬

kommende Præstegaards Parceller, men denne Bemyndigelse

kan efter Departementets Formening i alt Fald ikke ud¬

strækkes videre end til det Tilfælde, for hvilket den er

given, nemlig ved Parcellens Salg ved Auktion fra Præste¬

gaarden. Naar Parcellen derimod gaar over til en anden

Eier, skjønner man ikke rettere, end at der, naar han

søger om, at Kapitalen maa blive indestaaende hos ham,

maa ligesom i ethvert andet Tilfælde, i hvilket der søges

Laan af Stiftsmidlerne mod Pant i et ubebygget Jord¬

areal, indhentes Ministeriets Approbation. Første Revi¬

sionsdepartement skjønner saaledes ikke rettere, end at den i

Decisionen til 15. Antegnelsespost til Stiftsregnskabet for

1883 udtalte Anskuelse, at der maa erhverves Ministeriets

Samtykke til, at den nye Eier af Parcellen Matr.=Nr. 1 0

af Bjert overtager den i samme indestaaende Gjæld til

Stiftsmidlerne, er rigtig.

Ved tjenstligst at meddele Hr. Stiftamtmanden og

Deres Høiærværdighed Foranstaaende skulde Ministeriet

tjenstligst melde, at det i det hele finder at maatte tiltræde

Revisionsdepartemeutets foranførte Ytringer...

Bekjendtgjørelse ang. en forandret Affattelse af 3. Aug.

§ 19, 1. Punktum, i Lov om Brandvæsenet i Kjø= Nr. 97.

benhavn af 15. Mai 1868. (Justitsministeriet).

Indm. Saml. pag. 43.

Justitsmin. Skr. (til Amtmanden over Aarhus 9. Aug¬.

Amt) ang., om en Detailhandler i Silkeborg er

pligtig til at føre autoriserede Handelsbøger.
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10. Aug.

II. Aug.

Skr. ang.3 Sognebaandslosere.72

at der, bortset fra den paa Kon¬

kurslovens § 148, jvfr. Straffelovens § 262, grundede

særlige Forpligtelse, ikke paahviler Handlende i Silkeborg,

der i næringsretlig Henseende er at betragte som Land, nogen

Forpligtelse til at føre Handelsbøger.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. (til Biskoppen

over Sjællands Stift) ang., hvorledes Kirkebetjente

skulle forholde sig, naar deres Bistand begjæres ved

ministerielle Handlinger for Sognebaandsløsere.

I Anledning af det med Deres Høiærværdigheds be¬

hagelige Skrivelse af 4. d. M. hertil indkomne Andragende,

hvori Skolelærerne i N. N. Sogn forespørge, hvorledes de

skulle forholde sig, naar deres Bistand begjæres ved mini¬

sterielle Handlinger, der foretages i Sognets Kirke for

Sognebaandsløsere af den Præst, til hvem disse have sluttet

sig, skulde Ministeriet tjenstligst melde, at det med Dem er

enigt i, at de vedkommende Kirkebetjente ifølge § 8 af Lov

25. Marts 1872 om Kirkernes Brug kun ere fritagne for

at være tilstede ved kirkelige Handlinger, der udføres for

andre end Sognemenighedens Medlemmer, og at de der¬

imod maa være pligtige til at være tilstede ved saadanne

Handlinger, der udføres i Sognets Kirke for Sognemenig¬

hedens egne Medlemmer, hvad enten de udføres ved Sogne¬

præsten selv eller i Henhold til fornævnte Lovs § 5 for

Sognebaandsløsere ved den af disse valgte Præst, forsaavidt

de begjære det.

Kongelig Resolution ang. Bemyndigelse for

Præsterne til at tage ukonfirmerede Børu til Alters
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under livsfarlige Sygdømme“). (Ministeriet for Kirke¬ II. Aug.

og Undervisningsvæsenet).

Indm. Saml. pag. 44.

Indenrigsmin. Skr. (til Overpræsidenten i Kjø¬ 11. Aug.

benhavn) ang. Stadfæstelse paa Vedtægt betræffende

Ledelsen af Kjøbenhavns Kommunes tekniske Arbeider

og Bygningssager.

Ved Skrivelse af Dags Dato til Overpræsidenten i

Kjøbenhavn har Indenrigsministeriet som Tillæg til Ved¬

tægten for Bestyrelsen af Staden Kjøbenhavns kommunale

Anliggender af 30. December 1857 stadfæstet følgende af

Kjøbenhavns Kommunalbestyrelse vedtagne Bestemmelser,

saalydende:

Vedtægt

betræffende Ledelsen af Kommunens tekniske Arbeider

og Bygningssager.

I. Ledelsen af Kommunens tekniske Arbeider og Byg¬

ningssager fordeles mellem Stadsingeniøren og Stads¬

arkitekten. Disse tvende Embedsmænd have i samtlige An¬

liggender, hvortil deres fælles Virksomhed kræves, at sam¬

arbeide med hinanden i Kommunens Interesse. De henhøre

begge under Magistratens 4. Afdeling.

2. Det paahviler Stadsingeniøren at bistaa Magi¬

straten i alle Kommunen vedrørende tekniske Anliggender

og at afgive Betænkning i samt deltage i Behandlingen af

alle saadanne Sager. Han skal udarbeide Flaner og Over¬

slag til samt forestaa Udførelsen af Kommunens tekniske

Arbeider, forsaavidt disse ikke af Kommunalbestyrelsen be¬

*) Den kongelige Resolution meddeltes Biskopperne ved
Cirkulære af 14. s. M.

Tolvte Hæfte. 4
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11. Aug. stemmes udførte ved særlig dertil antagne Mænd. De

tekniske Arbeider, som henhøre under særlige Bestyrelser

under Magistratens 4. Afdeling, behandles som hidtil af

disse, dog at Stadsingeniøren stadig skal have Leilighed til

at følge med samme; ere de af større Betydning, kræves i

større Omfang Stadsingeniørens Medvirkning.

3. Det paahviler Stadsarkitekten at bistaa Magistraten

i alle Kommunen vedrørende Bygningsanliggender og at

afgive Betænkning i samt deltage i Behandlingen af alle

saadanne Sager. Han skal drage Omsorg for den tilbørlige

Vedligeholdelse af alle Kommunen tilhørende Bygninger.

Han skal udarbeide Planer og Overslag til samt forestaa

Udførelsen af alle Kommunens Husbygningsarbeider, for¬

saavidt disse ikke af Kommunalbestyrelsen bestemmes ud¬

førte ved særlig dertil antagne Mænd, i hvilket Til¬

fælde Stadsarkitekten dog er pligtig i det Omfang, som

af Magistraten forlanges, at medarbeide ved Arbeidets

Gjennemførelse.

4. I Sager, som høre under andre Afdelinger af

Magistraten end sammes 4. Afdeling, forhandler saavel

Stadsingeniøren som Stadsarkitekten direkte med den paa¬

gjældende Afdeling, der da ogsaa paaser de paagjældende

Arbeiders behørige Fremme. Borgmesteren for Magistratens

4. Afdeling træffer som de paagjældende Embedsmænds

nærmeste Foresatte de almindelige Bestemmelser for deres

Virksomhed og vaager over, at de i Almindelighed udføre

deres Embedsgjerning forsvarlig.

5. Til Medhjælp for Stadsingeniøren ansættes en

Ingeniør og til Medhjælp for Stadsarkitekten to Arki¬

tekter.

Igjennem Vedtagelse paa Budgettet eller ved Be¬

illingen til det enkelte Foretagende træffes Bestemmelse

om Antagelsen af de Kræfter, som iøvrigt maatte være
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fornødne til Arbeidernes Udførelse og til den formelle 11. Aug.

Expedition.

6. Stadsingeniøren og Stadsarkitekten lønnes hver

med 5,000 Kr. aarlig, stigende hvert 5. Aar med 500 Kr.

til 6,500 Kr.

Stadsarkitekten vælges ligesom nu Stadsingeniøren

af Borgerrepræsentationen efter Magistratens Forslag.

Arkitekterne og Ingeniøren lønnes hver med 2,800 Kr.

aarlig, stigende hvert 3. Aar med 200 Kr. til 4,000 Kr.

De ansættes af den samlede Magistrat.

Disse Embedsmænd modtage intet Honorar udenfor

deres Embedsgage for de Arbeider, som det paahviler dem

at udføre for Kommunen, og de maa ikke uden Magistratens

Samtykke paatage sig Ingeniør= eller Bygningsarbeider for

Private eller for offentlige Myndigheder.

7. Foranstaaende Bestemmelser, der ville være at

bringe til Anvendelse efterhaanden som Forholdene tillade

det, og ved hvis Udførelse Embedet som Bygningskon¬

duktør inddrages, skulle senest være gjennemførte den 1.

Januar 1887.

Midlertidig Bestemmelse.

Saafremt den nuværende Stadsbygningskonduktør mod¬

tager Ansættelse som Arkitekt under Stadsarkitekten, regnes

hans Anciennetet som saadan fra den Dag, da han ud¬

nævntes til Stadsbygningskonduktør.

Foreløbig Lov om Ansvaret for Indholdet af 13. Aug.

Dagblade og Ugeblade m. m. (Justitsministeriet). Nr. 100.

Indm. Saml. pag. 44.

Allerhøieste Anordning om Anvendelse af Straf 13. Aug.

uden Dom ved Landkrigsmagten. (Krigsministeriet). Nr. 101.

Indm. Saml. pag. 46.
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13. Aug.

Cirk. ang Størrelsen af Alimentationsbidrag.76

Justitsmin. Cirk. (til samtlige Overøvrigheder)

ang. Fastsættelsen af Størrelsen af Fædres Ali¬

mentationsbidrag til nægte Børn.

Af de fra Kjøbenhavns Overpræsidium og samtlige

Amter modtagne Oplysninger for Aaret 1884 om Størrelsen

af de Veløb, som det ved Overøvrighedernes Resolutioner er

blevet paalagt Fædre til uægte Børn at erlægge til Barne¬

mødrene eller Fattigvæsenet som Bidrag til Barnets Under¬

holdning, fremgaar det, at der ved Fastsættelsen af disse

Bidrags Størrelse lægges overveiende Vægt paa Barne¬

faderens Livsstilling og antagelige Formuesvilkaar, at Bi¬

draget i Reglen ikke har naaet til Halvdelen af, hvad

Barnets nødtørftige Underholdning maa antages at koste,

samt at der i Reglen ikke har foreligget Oplysning om,

og saaledes ikke har kunnet tages Hensyn til, hvad Barnets

Underholdning efter Forholdene paa det Sted, hvor Barnet

er anbragt, maa antages at beløbe. Da dette ikke er

stemmende med Lovgivningens Forskrifter, skal Ministeriet

herved bringe i samtlige Overøvrigheders Erindring til nøie

Iagttagelse ved den fremtidige Fastsættelse af Bidrag, samt

forsaavidt tidligere Bidrag ere fastsatte under lignende

Synspunkter, ved Afgjørelsen af indkommende Begjæringer

om Bidragets Forhøielse, at Faderens Bidrag til uægte

Børns Underholdning ubetinget bør udgjøre mindst Halv¬

delen af, hvad Barnets nødtørftige Underholdning efter

Øvrighedens Skjøn antages at udgjøre, at Hensynet til

Barnefaderens Livsstilling og Formuesvilkaar saaledes kun

kan komme i Betragtning til at paalægge ham et større

Bidrag end Halvdelen af den antageligt medgaaende Ud¬

gift, og at det Skjøn, som Lovgivningen paalægger Over¬

øvrigheden at afgive om, hvad Barnets nødtørftige Under¬

holdning antages at medføre, bør være støttet til de bedst

mulige Oplysninger om Forholdene paa det Sted, hvor
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Barnet er anbragt Som Følge heraf maa det paahvile 13. Aug

Overøvrigheden, forsaavidt samme ikke selv har Kundskab

om, hvad Pleielønnen for et Barn paa det paagjældende

Sted i Almindelighed udgjør, at indhente nærmere Oplys¬

ning herom, efter Omstændighederne ved at afæske Rekvi¬

renten fornøden Oplysning eller ved Henvendelse til under¬

ordnede stedlige Myndigheder. Det tilføies endnu, at da

det maa antages, at Udgiften til Barnets Underholdning i

Reglen er størst i Barnets tvende første Leveaar og derefter

aftagende, vil Ministeriet finde det rigtigt, at der ved Un¬

derholdningsbidragets Ansættelse ogsaa tages Hensyn hertil,

saaledes at Bidraget fastsættes til et noget høiere Beløb for

de første 2 Leveaar og derefter aftagende.

Justitsmin. Cirk. (til samtlige Amtmænd) ang. 31. Aug.

Anmeldelser til Udskrivningscheferne om Værnepligtige

overgaaede Straffedomme.

Paa dertil given Foranledning undlader Justitsmini¬

steriet ikke herved at anmode D'Hrr. Amtmænd om at

henlede de dem vedkommende Retsbetjentes Opmærksomhed

paa Justitsministeriets Cirkulærer af 15. December 1856

og 29. December 1862, hvori Cirkulære af 1. August 1849

indskjærpes til Efterlevelse, og at paalægge dem at iagttage,

at der til vedkommende Udskrivningschef indsendes An¬

meldelse om enhver Underrets= og overordnet Rets Dom,

hvorved en under deres Jurisdiktion tiltalt Land= eller Sø¬

værnepligtig er dømt til at lide Straf af offentligt Arbeide

eller Fængsel, saaledes at den omhandlede Anmeldelse til¬

stilles vedkommende Udskrivningschef, saa snart endelig Dom

er bleven afsagt.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. (til Skole= 10. Sept.

direktionen for Hammer og Thybjerg Herreder)

4
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10. Sept. ang., at Lærere ere berettigede til at erholde deres

Brændselsdeputat leveret i storkløvet Brænde.

I behagelig Skrivelse af 4. f. M. har Direktionen med

Bemærkning, at samme under 4. April d. A. i Anledning

af en fra Skolelærer N. N. fremkommen Besværing over,

at vedkommende Sogneraad i de sidste 3 Aar havde leveret

ham „enkløvet“ Brænde i Stedet for „trekløvet“, 9: „stor¬

kløvet“ Brænde til Skolerne, havde tilskrevet vedkommende

Sogneraad, at Direktionen maatte anse Raadet pligtigt til

at yde Læreren hans Brændselsdeputat i storkløvet Brænde,

indstillet denne Sag til Ministeriets Afgjørelse, idet ved¬

kommende Sogneraad, der, som det fremgaar af de af

Direktionen hertil indsendte Aktstykker, ikke anser sig for¬

pligtet til at levere storkløvet Brænde til Skolerne, ved¬

blivende har ydet Læreren enkløvet Brænde.

Foranlediget heraf skulde Ministeriet tjenstligst melde,

at man med Direktionen maa anse vedkommende Lærer for

berettiget til at erholde sit Brændselsdeputat leveret i stor¬

kløvet Brænde.

15. Sept. Kongelig Resolutiou, hvorved det tillades Præster

undtagelsesvis at kommunicere sig selv *). (Mini¬

steriet for Kirke= og Undervisningsvæsenet).

Indm. Saml. pag. 58.

16. Sept. Indenrigsmin. Skr. (til Amtmanden over

Svendborg Amt) ang., hvem det paahviler at ud¬

*) Den kongelige Resolution meddeltes Biskopperne
ved Cirkulære af 20. s M.
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føre den ved en af Kirkesynet paabndte Udvidelse af 16. Sept.

en Kirkegaard foranledigede Jordpaakjørsel.

at Ministeriet maa holde for, at

det omhandlede Arbeide ifølge de gjældende Bestemmelser

(jvfr. Forordning af 23. April 1845 § 9) henhører til

dem, til hvilke Kirkeeieren er berettiget til at fordre Hjælp

af Sognemændene, dog selvfølgelig indenfor den i saa Hen¬

seende gjældende Begrændsning (jvfr. Indenrigsministeriets

Skrivelse Nr. 18 af 2. Februar 1880 ad 1 i Ministerial¬

tidenden)*), men at Spørgsmaalet iøvrigt henhører under

Domstolenes Afgjørelse.

Bekjendtgjørelse om, at den i Odense Kjøbstad 21. Sept.

bestaaende Forening til Understøttelse for værdige Nr. 111.

og trængende Søfolks Efterladte gjøres delagtig i

Bøder efter §§ 5. 12 og 42 i Lov om Disciplin i

Handelsskibe m. v. af 23. Februar 1866 saavelsom

i Bøder for Overtrædelser af Løv om Forhyring

af Sofolk m. m. af 12. Mai 1871. (Indenrigs¬

ministeriet).

Indm. Saml. pag. 58.

Bekjendtgjørelse ang. Forholdsregler ved Ind= 23. Sept.

førsel af levende Hornkvæg, Faar og Geder. (In= Nr. 112

denrigsministeriet).

Indm. Saml. pag. 60.

Kirke= og Undervisningsmin. Cirk. (til Biskop= 27. Sept.

perne) ang. Bemyndigelse for vedkømmende Sogne¬

præst til at foretage Tilførsel til Kirkebogen om

*) Nærværende Samlings 10. Hæfte Side 527 ff.
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27. Sept. Navneforandring for nægte fødte Børn, hvis For¬

ældre senere have indgaaet Ægteskab.

I Anledning af de mange til Ministeriet indkommende

Andragender om Bemyndigelse for vedkommende Sogne¬

præst til at foretage Tilførsel til Kirkebogen om Navne¬

forandring for uægte fødte Børn, der ved Daaben have

erholdt deres Moders Efternavn, men ved Forældrenes

senere paafulgte Ægtevielse have vundet Ret til som Ægte¬

børn at bære deres Faders Efternavn, skulde Ministeriet,

efter Brevvexling med Justitsministeriet, tjenstligst meddele

Deres Høiærværdighed til behagelig Efterretning, at det

med Hensyn til saadanne Tilfælde paa Forældrenes Be¬

gjæring overlades til vedkommende Sognepræst efter Fore¬

visning af Forældrenes Vielsesattest og deres bestemte

Erklæring om, at det paagjældende Barn er deres fælles

sammenavlede Barn, uden Indstilling til Ministeriet med

Paaberaabelse af Forældrenes Ægtevielse at foretage den

fornødne Tilførsel til Kirkebogen om Forandring af det

paagjældende Barns Efternavn efter Faderens, og i Over¬

ensstemmelse dermed at udfærdige Daabsattest for samme,
—

alt under Forudsætning af, at denne Tilførsel ikke

kommer i Strid med det, der tidligere maatte være tilført

Kirkebogen, i hvilket Tilfælde, som med Hensyn til enhver

anden Forandring i Kirkebogen, Indstilling maa ske til

Ministeriet.

Anordning ang. Oprettelse af et Jernbaneraad.29. Sept.

Nr. 113. (Indenrigsministeriet).

Indm. Saml pag. 61.

Justitsmin. Cirk. (til samtlige Udskrivnings¬11. Okt.

chefer og Lægdsforstandere) ang. Forholdet mellem
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Lov indeholdende Bestemmelse om Politiet udenfor 11. Okt.

Kjøbenhavn af 4. Februar 1871 § 14 og Lov om

Værnepligt af 6. Marts 1869 § 54, 3. Stykke.

I Anledning af flere Ministeriet forelagte Spørgs¬

maal om Forholdet mellem Lov indeholdende Bestemmelser

om Politiet udenfor Kjøbenhavn af 4. Februar 1871 § 14

og Lov om Værnepligt af 6. Marts 1869 § 54, 3. Stykke,

skal Ministeriet ikke undlade at meddele, at efter Mini¬

steriets Mening finder sidstnævnte Bestemmelse alene An¬

vendelse, naar den Skyldige, uden at Retsforfølgning endnu

er indledet, tilbyder at rette for sig i Mindelighed. I de

Tilsælde derimod, hvor offentlig Forfølgning er reist, hvad

enten dette er sket i Henhold til en i Rullen given Ved¬

tegning om Forfølgning eller ei, tilkommer det Politimesteren

at afgjøre, hvorvidt Sagen skal sluttes paa nogen af de i

fornævnte Lov af 4. Februar 1871 § 14 ommeldte Maa¬

der, dog at Udskrivningschefens Approbation paa saadan

Afgjørelse efter Ministeriets Mening er fornøden, hvor

Sagen er reist i Henhold til en af Udskrivningschefen til

Politimesteren rettet udtrykkelig Begjæring.

Kongl. Resol. ang. Forandring af Patient= 14. Okt.

betalingen ved det kongl. Frederiks Hospital. (Mini¬

steriet for Kirke= og Undervisningsvæsenet.)

Ved Resolution af D. D. har det behaget Hans

Majestæt allern, at approbere en Forandring af Patient¬

betalingen ved det kongelige Frederiks Hospital, saaledes at

Betalingen fra 1. November d. A. bliver følgende:

paa Enestuer for Udlændinge .. 10 Kr. „, Ø. daglig.

Udenbys  7 — ,,

Indenbys. 4 — ,,

paa Fællesstuer for Udlændinge .. 3 — 50
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14 Nov. paa Fællesstuer for Udenbys . 1 — 20

Indenbys  1 — 20

For de Patienter, der maatte være optagne paa Hospi¬

talet forinden de nye Taxter, indtræder Forhøielsen dog

først fra 1. Januar 1887.

22. Okt. Bekjendtgjørelse ang. Forholdsregler ved Ind¬

Nr. 119. førsel af Svin fra Udlandet. (Indenrigsministeriet).

Indm. Saml. pag. 64.

26. Okt. Finansmin. Skr. (til Krigsministeriet) ang.

Stempling af Ansøguinger om Lønningsforskud.

Paa en derom af Krigsministeriet fremsat Forespørgsel

har Finansministeriet svaret, at Ansøgninger om saadanne

Lønningsforskud, som i Henhold til Lov af 30. Juni 1850

kunne tilstaas under særdeles og paatrængende Omstændigheder,

ikke i og for sig kunne anses for stempelfrie, men kun

kunne fritages for Stempelpligten i Henhold til Stempellovens

§ 66, naar de forsynes med gyldig og troværdig Attest

om den Ansøgendes Uformuenhed, hvilken Attest maa

motiveres ved Paavisning af den Paagjældendes økonomiske

Stilling i det Hele taget og ikke blot ved en Henvisning

til Størrelsen af hans Lønning.

Justitsmin. Cirk. (til samtlige Skifteforvaltere)8. Nov.

ang. Forstaaelsen af Forbund med Storbrittannien

af 11. Juli 1670 Art. 15.

Ifølge Meddelelse fra Udenrigsministeriet har dette,

da der i flere Tilfælde er opstaaet Vanskeligheder mellem

danske Skifteretter eller myndige Arvinger og engelske

Øvrigheder paa Grund af en forskjellig Opfattelse af Art.

15 i Forbund med Storbrittannien af 11. Juli 1670, gjort
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denne Artikel til Gjenstand for Forhandling med den

engelske Regjering. Disse Forhandlinger have imidlertid

ikke ført til det forønskede Resultat, hvorimod Udenrigs¬

ministeriet dog har opnaaet at faa Klarhed over de Regler,

der i denne Materie følges i England, og da det i flere

Henseender kan være af Interesse for de danske Skifte¬

retter at kjende disse Regler blandt Andet ogsaa af den

Grund, at engelske Undersaatter selvfølgelig ikke have Krav

paa at behandles anderledes her end Danske behandles i

England, vil der blive tilstillet DHrr. Skifteforvaltere nogle

Exemplarer af den af Udenrigsministeriet udarbejdede Frem¬
*stilling af dem.
)

*) Den af Udenrigsministeriet udarbeidede Fremstilling
er saalydende:

De internationale Bestemmelser mellem Danmark

og England vedrørende Afdødes Efterladenskaber
indskrænke sig til Traktat af 11. Juli 1670 Art. 15,

Tillægs=Artiklen til Konventionen af 16. Juli 1824

og endelig Konvention af 11. April 1877.
Efter den strenge Fortolkning, som denI.

engelske Regjering har gjort gjældende med Hensyn
til Traktaten af 1670, Art. 15, handler denne kun

om Gods, som efterlades i England af en dansk

Undersaat, som der dør, hvad enten Dødsfaldet ind¬

træder under et ganske forbigaaende Ophold eller
efter at han der havde bosat sig. For det saaledes

omtalte Tilfælde adskiller Artiklen mellem

a) om den Afdøde har efterladt sig Testament, og
b) om dette ikke er sket.

I første Tilfælde har den danske Konsul aldeles

ikke at befatte sig dermed, og det bliver da den ind¬

satte Exekutor eller den engelske Øvrighed, som tager

sig af Efterladenskabet, kfr. Art. 15. I det andet
Tilfælde, altsaa hvor Testament ikke forefindes, er

Konsulen eller, i Mangel af en saadan, to af den

Afdødes Landsmænd berettigede til at indregistrere
og „bevare“ den Afdødes paa Stedet værende

„Penge og Midler“, hvis de melde sig inden 2 N

1886.

8 Nov.
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8. Nov.

C. om Stempelbegunstigelser84

Generaldirektor. for Skattev. Cirk. (til samtlige

Amtmænd) ang. den Foreninger, der have erholdt

Stempelbegunstigelser efter Lov 2. Februar 1870,

24 Timer efter Meddelelsen om Dødsfaldet.Paa

den ene Side er her altsaa kun Spørgsmaal om at
„bevare“ Godset. Konsulen kan ikke likvidere Boet

eller oversende det til Behandling af en dansk Øvrig¬
hed. Ja, det antages endog, at han ikke kan „be¬

styre“ Midlerne, hvilket sidste støttes paa, at Ud¬

trykkene i Art. 15, sammenholdt med Konvention af

11. April 1877, 1, hvor Bestyrelsesretten udtrykkelig
er tilstaaet Konsulen, og hvor Meningen netop var

at yde Sømænds Efterladenskaber en exceptionel Be¬

gunstigelse, ikke synes at hjemle saadant. Paa den

andan Side anses kun saadanne Ting at falde ind
under Art. 15, som kunne være Gjenstand for

„manuel possession“, og det, uagtet Artiklen ud¬

trykkelig siger „alt hans efterladte Gods, rørligt og
urørligt af hvad Slags nævnes kan“ Som saadanne

Ting nævnes Klæder, rede Penge, muligvis Bohave;
derimod undtages Papirer, der give Sikkerhed i fast

Ejendom eller Andel i et Aktieforetagende, endvidere

Statspapirer, idet den engelske Regjering gjør gjæl¬
dende, at, da saadanne ikke existerede dengang, kan

Traktaten ikke have tænkt paa den Slags Ejendom.

2. Med Hensyn til Søfolks Efterladenskab har

Konventionen af 11. April 1877 betydelig udvidet
Konsulens Kompetence: for saa vidt det ikke over¬

stiger 50 Lstlr., overleveres det ham helt og holdent

ikke blot til Bevaring og Bestyrelse, men ligefrem til
Hjemsendelse; overstiger det derimod den nævnte

Sum, faar han kun Bevaring og Bestyrelse af
Godset, for saa vidt ingen særlig Berettiget melder
sig, men med Hensyn til Likvidationen maa de

engelske Love iagttages.
3. Med Hensyn til Afdragsafgift af Arv, der

udføres fra England til Danmark og omvendt, be¬

stemmer Tillægs=Artikel af 1824, at Afgift ikke skal
fordres i større Omfang. naar Arvingen er dansk,
end naar han er engelsk.
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paahvilende Forpligtelse til aarlig at offentliggjøre 9 Nov.

en Veretning om deres Virksomhed og Status.

Da det har vist sig, at flere af de Foreninger, der

Udenfor disse Bestemmelser kommer altsaa iøvrigt

engelsk Lovgivning til Anvendelse paa Efterladenskab
af en afdød dansk Undersaat. Hovedsætningen i den
engelske Lovgivning synes at være, at alt Efterladenskab

i England efter en Afdød er underkastet de engelske

Love, uden Hensyn til om den Afdøde var engelsk
eller ikke, og ligegyldigt om han er død i England
eller udenfor. Arveberettigelsen bestemmes imidlertid
efter Lovene paa det Sted, hvor den Afdøde havde

sit Domicil i Dødsøjeblikket, undtagen for saa vidt
angaar faste Ejendomme i England, som synes at
arves efter engelsk Lov. Men den, som bevarer det
i England værende Gods, enten som Exekutor efter

Testament eller som Konsul, Øvrighed eller som
Depositar (f. Ex. Penge deponerede i en Bank), kan

ikke udlevere Efterladenskabet til den berettigede
Arving, med mindre han har faaet Autorisation til
at udbetale, idet en Kvittering af Arvingen, selv om
han prodncerer Bevis for sin Arveret for Øvrigheden
paa den Afdødes Domicil, ikke anses som gyldig i
England efter den Grundsætning, at engelske Myn¬
digheder ikke uden videre kunne tage en fremmed
Retsafgjørelse for god.

I alle Spørgsmaal om Efterladenskaber i Eng¬

land maa der altsaa udtages det saakaldte grant
eller letter of administration, ved hvis Udstedelse

der betales en Stempelafgift af 3 pCt. af Arvens

Beløb (probate duty).I denne Henseende gjør
det altsaa ingen Forskjel, om den Afdøde var
bosiddende i England, om han kun opholdt sig der

ganske temporært eller endog om han slet ikke har
været der, idet det siges at være uden Betydning,
om Ejendelene befinde sig i England „for temporary
of permanent purposes“

Derimod kommer denne Omstændighed i Be¬

tragtning ved de øvrige Afgifter af Arv, som bestaa
i England. Dette gjælder om legacy duty (hvis
Størrelse afhænger af Arvingens Forhold til Arve¬
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9. Nov.

12. Nov.

C. om Ombytning af stemplet Papir.86

have erholdt Stempelbegunstigelser i Overensstemmelse med

Lov af 2. Februar 1870, ikke opfylde den dem i Medfør af

denne Lovs § 3 paahvilende Forpligtelse til aarlig i ved¬

kommende Stiftsavis — for Sjællands Stift i den Ber¬

lingske Tidende — at offentliggjøre en Beretning om deres

Virksomhed og Status, skal man tjenstlig anmode DHrr.

Amtmænd om fremtidig at ville paase, at de paagjældende

Foreninger opfylde deres Forpligtelse i saa Henseende.

Generaldirektor. for Skattev. Cirk. (til samtlige

Amtstuer) ang., i hvilke Tilfælde Ombytning af

stemplet Papir kan finde Sted.

For Fremtiden skal det være Stempelpapirsforhandlerne

tilladt — uden at indstille Sagen til Generaldirektoratets

— at modtage til Ombytning:Afgjørelse

saavel stemplet Papir, til hvilket der er ved¬

hæftet eller ses tidligere at have været vedhæftet andet

Papir, naar de to første Sider af det stemplede

Papir ikke ere fuldt beskrevne,

som stemplet Papir med vedhæftet blankt eller

beskrevet Papir, naar de to første Sider af det

stemplede Papir ere fuldt beskrevne og Tilhæftningen

laderen og varierer fra 1 pCt. for Børn indtil 10
pCt. for Ikke=Slægtninge, medens Ægtefæller ere

fritagne); thi den erlægges kun, naar Arveladeren

var domicilieret i England 9: ikke blot var .2
resident der, men der havde Centrummet for sin
Virksomhed, altsaa den samme Forskjel, som vi gjøre
mellem temporært Ophold og Domicil.

Endelig betales succession duty af fast Ejendom

og af „settled personal property“ som arves, og
den afdødes Ejer betragtes rimeligvis altid som
legally domiciled i England idetmindste for Af¬
giftens Vedkommende, om han end faktisk havde sit
egentlige Hjem udenfor Landet.
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har fundet Sted under en offentlig Myndigheds 12. Nov.

Segl,

hvorhos det bemærkes, at de ved Generaldirektoratets Cir¬

kulære af 24. Juni 1868 foreskrevne Regler angaaende

Ombytning af saadant stemplet Papir herefter bortfalde.

Hvilket herved meddeles, idet Amtstuerne anmodes om

at henlede de samme underlagte Filialforhandlingers Op¬

mærksomhed paa den saaledes skete Forandring i de hidtil

gjældende Regler.

Lov om Kouvertering af en Del af Stats¬ 12. Nov.

gjælden. (Finansministeriet. Nr. 129.

Indm. Saml. pag. 65.

Anordning ang., hvilke npræparerede Medicinal= 12. Nor¬

varer det i Henhold til Lov om Haandværks= og Nr. 131.

Fabriksdrift samt Handel og Beværtning m. m. af

29. December 1857 skal være Apothekerne forbeholdt

at forhandle i visse mindre Dele. (Justitsministeriet.

Indm. Saml. pag. 67.

Bekjendtgjørelse ang. de præparerede Medicinal= 13. Novr.

varer, der for Tiden ere undtagne fra den alminde= Nr. 132.

lige Detailhandel. (Justitsministeriet.)

Indm. Saml. pag 71.

Anordn. om Indførelsen af et Tillæg til den 23. Nov

under 13. Juli 1868 allerhøist approberede uy Nr. 134.

Farmakopoe for Kongeriget Danmark. (Justits¬

ministeriet.)

Vi Christian den Niende osv. G. v.: Efter at

det kongelige Sundhedskollegium har udarbeidet et Tillæg
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23. Nov til den under 13. Juli 1868 allerhøist approberede ny

Farmakopoe for Kongeriget Danmark, og dette Tillæg har

været Os allerunderdanigst forelagt og under 28. August

d. A. har modtaget Vor allerhøieste Stadfæstelse, byde og

befale Vi som følger:

Det under Titel af „Additamenta ad pharma¬

copocam Danicam 1868 regia auctoritate a collegio

regio sanitatis edita“ i Aaret 1886 i Kjøbenhavn udgivne

og af Os under 28. August d. A. allerhøist approberede

Tillæg til den under 13. Juli 1868 approberede ny

Farmakopoe for Kongeriget Danmark træder i Kraft den 1.

Januar 1887.

Fra den Tid af skal ethvert Apothek i Kongeriget

Danmark tillige være forsynet med alle i det nævnte Tillæg

anførte Lægemidler, og skulle disse Lægemidler anskaffes, op¬

bevares og tilberedes paa den i Tillæget foreskrevne Maade

og fyldestgjøre de i Tillæget foreskrevne Prøver.

26. Nov. Generaldirekt. for Skattev. Cirk. (til samtlige

Retsbetjente) ang. Beregningen af 12 pCt. Afgiften

ved Mageskifte.

Da den i Forordning af 8. Februar 1810 § 2 b inde¬

holdte Regel om Beregningen af ⅓ pCt. Afgiften ved

Mageskifte opfattes og anvendes forskjellig af Retsbetjentene,

skal Generaldirektoratet — med Bemærkning, at som Mage¬

skiftebreve (Mageskifteskjøder) kunne kun de Skjøder betragtes,

som udstedes af de oprindelige Kontrahenter i en Bytte¬

handel om faste Ejendomme til Medkontrahenten eller den,

til hvem denne har transporteret sin Ret — til Veiledning

for samtlige Vedkommende herved meddele, at ⅓ pCt.

Afgiften i Anledning af et Mageskifte, hvor Eiendommene

ikke byttes lige mod hinanden, vil være at beregne af det

Beløb, som den ene af Kontrahenterne skal yde i Vederlag
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for den ham overdragne Eiendom dels i Penge — enten 26. Nov.

disse erlægges kontant eller ved Udstedelse af Obligationer

eller ved Overtagelse af den i den ham overdragne Eiendom

indestaaende Prioritetsgjæld — dels ved Paatagelsen af

aarlige Afgifter, hvorunder dog ikke falder Overtagelse af

ældre paa Eiendommen hvilende Byrder (Min. Tid. A for

1871 Nr. 122), dels i Løsøre, samt at det afgiftspligtige

Beløb, hvor begge Kontrahenterne skulle yde hinanden

saadant Vederlag, er Forskjellen mellem de fra begge Sider

I Forbindelse hermedi det Hele ydede Præstationer.*

meddeles, at ved Thinglæsningen af et Mageskifteskjøde

paa en Eiendom skal ⅓ pCt. Afgiften, saafremt Mage¬

skifteskjødet paa den anden Eiendom eller en bekræftet

Gjenpart af samme ikke forevises, eller det paa anden be¬

tryggende Maade godtgjøres, at der er udstedt et saadant,

beregnes af hele den Eiendoms Værdi, som Skjødet angaar;

udstedes der da senere Mageskifteskjøde paa den anden

Eiendom, vil den ved Thinglæsningen af det første Mage¬

skifteskjøde for meget erlagte ⅓ pCt. Afgift efter Indstilling

hertil kunne tilbagebetales.

Kongl. Resolution ang., at der hvert Aars 30. Nov.

Nytaarsdag maa afholdes en Kollekt i alle Landets

Kirker til Fordel for det danske Bibelselskab. *)

(Ministeriet for Kirke= og Undervisningsvæsenet).

Indm. Saml. pag. 80.

Justitsmin. Skr. (til Amtmanden over Thisted 1. Dec.

Amt) ang., hvorvidt en Politimesters Fuldmægtig kan

fungere som Strandingskommissionær.

Ved med behagelig Skrivelse af 22. f. M. hertil at

*) Den kongl. Resol meddeltes Biskopperne ved Cirk.
af 11. December s. A.
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1. Dec. indsende Udskrift af Strandingssagen angaaende et den 29.

September d. A. paa N. N. Strand indstrandet Skonnert¬

skib, har Hr. Amtmanden forespurgt, hvorvidt De ved den

i Strandingsforordningens § 32 paabndte Bedømmelse af

de fremkomne Regninger kan sanktionere, at Politimesterens

Fuldmægtig har beregnet sig Salær for Strandingssagens

Ordning, idet De har bemærket, at det formentlig ikke kan

tilstedes Politimesterens Fuldmægtig at fungere som Stran¬

dingskommissionær.

Foranlediget heraf skal man tjenstligst melde, at man

med Dem er enig i, at de særlige Pligter i Retning af

Veiledning og Beskyttelse, som efter Lovgivningen paahviler

Politimesteren ligeoverfor skibbrudne Personer, maa have til

Følge, at Politimesterens Fuldmægtige ikke kunne fungere

som Strandingskommissionærer, jfr. den af Dem citerede

Kancelliskrivelse af 11. December 1824.

Justitsmin. Skr. (til Amtmanden over Hjør¬2. Dec.

ring Amt) ang., hvorvidt en homøopatisk Medicinal¬

Forening kan indkjøbe og uddele homøopatisk Medicin

til Foreningens Medlemmer.

I Anledning af et Andragende, hvori N. N. for en

homøopatisk Medicinal=Forening forespørger, om det er en

Forening tilladt at indkjøbe og uddele homøopatisk Medicin

til Foreningens Medlemmer ved en af Foreningens Midte

valgt Mand, saaledes at Udgifterne ved Indkjøbet fordeles

ligeligt paa alle Medlemmerne, skal man tjenstligst melde,

at Justitsministeriet ikke kan anse en saadan Uddeling som

den ommeldte for berettiget, og at denne Opfattelse har

faaet Medhold i en af den kongelige viborgske Landsoverret

i indeværende Aar afsagt Dom.
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af Fre¬ 4. Dec.Kongl. Resolntion ang. Nedlæggelsen

deriks tyske Menighed paa Christianshavn. (Mini¬

steriet for Kirke= og Undervisningsvæsenet.)

Indm. Saml. pag. 80.

Lov ang. Stempelafgiften af de af Helsingør 4. Dec.

Kommune for et Laan paa 800,000 Kr. udstedte Nr. 142.

Obligationer. (Finansministeriet.)

Vi Christian den Niende osv. G. v.: Rigsdagen

har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadfæstet føl¬

gende Lov:

Helsingør Kommune bemyndiges til paa ustemplet

Papir at udstede Obligationer, lydende paa Ihændehaveren,

for et Laan paa 800,000 Kr., som agtes optaget til Be¬

stridelse af Udgifterne ved forskjellige større kommunale Ar¬

beider m. v., imod at der af de Obligationer, som i Hen¬

hold hertil udstedes, under Et indbetales til Statskassen den

lovbefalede Stempelafgift med 'e pCt.

Transport af de senere paa Nayn noterede Obliga¬

tioner kan ske ved Paategning uden Brug af Stempel.

Anordning om Indkaldelse under særlige For¬ 4. Dec.

hold af Mandskab m. m. til Hæren og Søværnet. Nr. 145.

(Krigsministeriet.)

Indm. Saml. pag. 80.

Kongl. Resolution ang., at visse Skilsmisse= 4. Dec.

og Separationssager fremtidig ikke blive at fore¬

lægge Kongen til Afgjørelse. (Justitsministeriet.)

Paa Justitsministeriets derom nedlagte allerunder¬
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4. Dec. danigste Forestilling har det behaget Hs. Majestæt Kongen

allern. at bifalde:

at de Skilsmissesager, der efter de gjældende Regler

afgjøres af Justitsministeriet ad mandatum efter fore¬

gaaende geistlig og verdslig Mægling med begge Parter,

samt de Sager angaaende Separation i Henseende til Bord

og Seng, som under samme Vilkaar udfærdiges af Over¬

øvrigheden, fremtidigt ikke blive at forelægge Hans Majestæt

Kongen til Afgjørelse, fordi Mæglingerne med den ene

Part, paa Grund af dennes Ophold i Udlandet, ikke have

kunnet foretages.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. (til Biskoppen7. Dec.

over Sjællands Stift) ang., at Stiftelse af Ægte¬

skab mellem et Par, der tidligere har været ægteviet

sammen, men hvis Ægteskab var ugyldigt paa Grund

af den ene Parts Bigamiforseelse, maa ske ved en

gjentaget virkelig Vielse.

Med Deres Høiærværdigheds behagelige Skrivelse af

29. Oktober d. A. har Ministeriet modtaget et Andragende,

hvori Sognepræsten ved N. N. Kirke heri Staden fore¬

spørger, hvorledes han skal forholde sig ved Vielsen af N.

N. og O O., som ere blevne ægteviede i 1866, men hvis

Ægteskab, da bemeldte N. N. dengang allerede var gift,

var ugyldigt, medens han, hvis første Ægteskab blev hævet

ved kongelig Bevilling af 1872, den 31. Juli d. A. har

erholdt kongelig Bevilling til at indgaa Ægteskab med for¬

nævnte O. O., uanset at han under sit tidligere Ægteskab

har forset sig med hende.

Foranlediget heraf skulde Ministeriet, efter om Sagen

at have brevvexlet med Justitsministeriet, der har erklæret

fig enigt med dette Ministerium i, at Reglen i den aller¬

høieste Resolution af 20. September 1815 ikke kan komme
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til Anvendelse i nærværende Tilfælde, tjenstligst melde, at 7 Dec.

der følgelig maa udkræves en virkelig Vielse, med Hensyn

til hvilken det i Overensstemmelse med Deres Forslag over¬

lades Dem at træffe nærmere Aftale med Sognepræsten

om saadanne Modifikationer i Ritualet, der passende kunne

indrømmes ved den paatænkte Vielse, der efter dertil er¬

hvervet Bevilling vil kunne foregaa i Hjemmet.

Institsmin. Skr. (til Amtmanden over Veile 9. Dec.

Amt) ang., hvorledes en Retsskriver har at for¬

holde sig, naar en med et til Thinglæsning ind¬

leveret Dokument fulgt Kopi er uoverensstemmende

med Originalen.

I et hertil indsendt Andragende har Retsskriveren i

N. N. Herreder næst at anføre, at en Underretssagfører

med et til Thinglæsning indleveret Dokument har ladet

medfølge en af ham bekræftet Kopi, som ved Konference har

vist sig i forskjellige Punkter at være uoverensstemmende

med Originalen, forespurgt, om han har været berettiget

til, saaledes som han har gjort, at betragte Forholdet, som

om der ikke var indleveret Kopi, og som Følge heras be¬

regne den paa Stedet sædvanlige Betaling for at tilveie¬

bringe en rigtig Kopi, hvad han til Expeditionens hurtige

Fremme ansaa for nødvendigt.

Foranlediget heraf skal man tjenstligst melde, at, om

end Retsskriveren, naar en indleveret Kopi viste sig saa

mangelfuld, at en Omskrivning helt eller delvis var for¬

nøden, maatte kunne anses for berettiget til at tage en ny

Kopi og derfor beregne sig Betaling, saa antager Mini¬

steriet dog, at der i nærværende Tilfælde, hvor den ind¬

leverede Kopi kun frembyder mindre, om end ikke uvæsent¬

lige Uoverensstemmelser med Originalen, ikke haves Hjem¬

mel til en saadan Fremgangsmaade, men kun til at be¬
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9. Dec. tragte Kopien som ikke verificeret og derfor tage Gebyr

for Verificering, hvilket Gebyr formenes at maatte be¬

regnes efter Analogien af Forordningen af 16. Januar

1828 § 5 til det halve af Betalingen for en Afskrift af

Dokumentet.

10. Dec. Bekjendtgjørelse ang. en mellem Danmark og

Sverrig=Rorge afsluttet Deklaration om Betingel¬Nr. 146.

serne for Modtagelsen af Guld til Udmøntning

ved de enkelte Rigers Montværker. (Finansmini¬

steriet).

Under 27. November 1886 er der i Stockholm blevet

undertegnet følgende Deklaration:

Efter at Hans Majestæt Kongen af Danmarks Re¬

gjering og Hans Majestæt Kongen af Sverrig og Norges

Regjering have besluttet angaaende Betingelserne for Gulds

Modtagelse til Udmøntning ved Danmarks, Sverrigs og

Norges Møntværker at træffe den i Artikel 13 af den

mellem Danmark samt Sverrig og Norge gjældende Mønt¬

konvention af 27. Mai 1873 i Udsigt stillede Overenskomst,

ere Undertegnede, efter dertil modtagen Bemyndigelse, komne

overens om følgende Bestemmelser:

I. Guld modtages ved de respektive Rigers Mønt¬

værker til Udmøntning i 20= og 1d=Kronestykker paa de

nærmere Betingelser, som i denne Overenskomst bestemmes,

og Møntningsomkostningerne erstattes overensstemmende med

den gjældende Møntkonvention.

2. Møntværkerne ere, forsaavidt Guldet er af saadan

Beskaffenhed, at det overensstemmende med nedenstaaende

Forskrifter kan modtages, forpligtede til at modtage til

Udmøntning ethvert Parti Guld, hvis Værdi er mindst

500,000 Kroner. Dog skal hvert Rige kunne bestemme en
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lavere Grændse for det mindste Beløb i Guld, som ved dets 10. Dec.

Møntværk maa modtages.

3. Mom. 1. Guldet modtages enten i Form af

Barrer eller i Form af prægede Mønter.

Mom. 2. Barrer, som indleveres, maa være led¬

sagede af Angivelse af Vægt og Finhed, men de modtages

alene efter den ved Møntværket udfundne og bestemte

Vægt og Finhed. Hver Barre veies særskilt; af den ud¬

fundne Vægt udelades, hvad der er under et halvt Gram.

Finheden angives i hele og Femtedele (0.2) af Tusinddele

med Udeladelse af mindre Brøkdele.

Mom. 3.Finder vedkommende Embedsmand ved

Møntværket, at indleveret Guld som Følge af forefunden

eller befrygtet Ujævnhed i Finheden, maa omsmeltes, fore¬

tages Omsmeltningen paa Indsenderens Bekostning.

Mom. 4. Leveres Guldet i Form af Møntstykker,

prægede ved de tyske, engelske og franske Møntværker, mod¬

tages Mønterne, saafremt de ere af en og samme Sort,

nye og indpakkede i Poser, forsynede med vedkommende

Møntværks Segl, efter deres ved Møntværket fundne

Bruttovægt.

Ere Mønterne derimod ikke udelukkende nye, men dog

alle af samme Sort, fradrages i den fundne Bruttovægt

2  3 Gram for hver Vægt af 10 Kilogram, alt efter

Blandingens Beskaffenhed.

Mønternes Middelfinhed bestemmes ved Digelprøve,

der foretages og proberes, naar Indsmeltning til Udmønt¬

ning finder Sted.

Mom. 5. Naar Mønter, prægede ved de i Mom. 4

opregnede Møntværker, ere af forskjellig Sort eller urene,

eller vedkommende Embedsmand har Grund til at antage,

at Finheden ved en Digelprøve ikke vil vise sig saa tilfreds¬

stillende som i ovennævnte Tilfælde paaregnes, eller dersom

Mønterne ere prægede ved andet Møntværk end i Mom. 4
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10. Dec. nævnt, skulle de omsmeltes til Barrer, og det modtagne

Gulds Finhed og Bruttovægt beregnes efter Barrernes

Finhed og Bruttovægt.

Mom. 6. Naar ifølge denne Paragraf Omsmeltning

af leveret Guld finder Sted, erlægges derfor en særskilt

Afgift af Kr. 1.s0 for en Vægt af 1 Kilogram eller der¬

under, og, naar Guldet veier mere end 1 Kilogram, Kr. 1.50

for det første Kilogram og 3 Øre for hver overskydende

fulde 100 Gram, alt beregnet efter det leverede Partis

Bruttovægt. Det ved Omsmeltningen opstaaede Metaltab

bæres af Guldets Eier.

4. Møntværkerne ere ikke forpligtede til at modtage

til Udmøntning indleveret Guld, med mindre dette er godt

Udmøntningsguld; dog staar det hvert Rige frit i denne

Henseende at paatage sig en videregaaende Forpligtelse for

sit Møntværk.

5. Guldpartier, som i deres Helhed ere af ringere

Finhed end 900 Tusindedele, modtages ikke, med mindre

Møntværkets Chef efter de forhaandenværende Forhold ved

Møntværket finder at kunne samtykke deri.

6. Om Vilkaarene for Modtagelse af Guld til Ud¬

møntning af 5=Kronestykker gjælde med Hensyn til Guldets

Vægt, Beskaffenhed og Finhed de Bestemmelser, som oven¬

for ere givne, og i andre Henseender de Bestemmelser, som

ere eller blive fastsatte i hvert Riges Møntlove.

Denne Overenskomst skal træde i Kraft fra og med

den 1. Januar 1887 og skal forblive i Kraft indtil Ud¬

løbet af et Aar fra den Dag, da den af et af Rigerne er

bleven opsagt.

Til Bekræftelse herpaa have Undertegnede forsynet nær¬

værende Deklaration med deres Underskrifter samt paa

samme anbragt deres Segl.

Udfærdiget in duplo i Stockholm, den 27. November

1886.

(Underskrifterne).
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*.

Finansmin. Skr. (til de forskjellige Revisions= 11. Dec.

departementer) ang., at Nationalbankaktier, som

stilles til Sikkerhed for de Statskassen og øvrige

offentlige Myndigheder tilkommende Oppebørsler, i

Henhold til den i 8 4 i Lov af 12. November

d. A. givne Bestemmelse ville indtil videre være

at modtage til en Værdi af 125 pCt. af deres

Paalydende.

13. Dec.Indenrigsmin. Cirk. (til samtlige Amtmænd)

ang. yderligere Regler til Iagttagelse ved Udførselen

af Kreaturer til Storbrittannien.

Til yderligere Jagttagelse ved Udførselen af Kreaturer

herfra Landet til Storbrittannien skulde man i Forhindelse

med Ministeriets Cirkulære af 15. Marts 1883 og 31. Ja¬

nuar 1884 bede Veterinærpolitiet i de Havnestæder, hvorfra

Udførselen sker, tilkjendegivet følgende:

1) Den i Ministeriets fornævnte Cirkulære af 31. Ja¬

nuar 1884, Post 4 indeholdte Bestemmelse om, at

Exportskibene skulle medføre 16 Pd. Halm for hvert

større Kreatur paa hele Reisen, modificeres saaledes,

at det i Sommermaanederne Juni=September vil

være tilstrækkeligt, at der medføres 12 Pd. Halm for

hvert større Kreatur.

Det tillades i Exportskibene som Strøelse under Krea¬2)

turerne paa Reisen at benytte Sand.

3) I de Tilfælde, hvor der herefter udelukkende benyttes

Sand til Strøelse, vil det Kvantum Halm, som de

vedkommende Skibe efter det Foranførte fremtidig

skulle medføre, yderligere kunne formindskes med

indtil 4 Pd. for hvert større Kreatur.

Tolvte Hæfte. 5
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14. Dec.

Sli. ang. Kirkegaardes Hartkornsfrihed.98

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. (til Inden¬

rigsministeriet) ang., at enhver integrerende Del af

en Kirkegaard uden Hensyn til dens Afbenyttelse

maa nyde godt af den ved Forordning 23. April

1845 § 5 og Lov II. Februar 1863 § 4, jvfr. §

12, hjemlede Hartkornsfrihed.

(WVed med behagelig Skrivelse af 11. September d. A.

hertil at oversende et Andragende, hvori Landinspektør N. N.

i Henhold til Forordning 23. April 1845 anholder om

Afgang i Hartkorn for et Areal, som af Skolelodden Matr.

Nr. 83 af Storehedinge Kjøbstads Grunde er afgivet til

Kirkegaardens Udvidelse, har Indenrigsministeriet begjært

dette Ministeriums Ytringer, idet det har bemærket, at det

forekommer det at være tvivlsomt, hvorvidt der haves Hjem¬

mel til Hartkorusafgang efter den Anvendelse, der paa¬

tænkes af det paagjældende Areal.

Efter i Anledning heraf at have brevvexlet med Stifts¬

øvrigheden over Sjællands Stift skulde man tjenstligst ytre,

at Ministeriet, der ikke skjønner rettere, end at enhver in¬

tegrerende Del af en Kirkegaard, hvad enten den benyttes

til Gravsteder, Ligkapel eller til at henlægge Affald paa,

maa nyde godt af den Kirkegaardene ifølge Forordning

23. April 1845 § 5 og Lov 11. Februar 1863 § 4

(kfr. §§ 12) tilkommende Hartkornsfrihed, kan henholde

sig til, hvad Stiftsøvrigheden i sin hermed følgende Be¬

tænkning har ytret om de in casu tilstedeværende faktiske

Forhold*).

*) Jordstykket var navnlig bestemt til Grund for et

Lighus og Oplagsplads for Affald fra Kirkegaarden.
Den ansøgte Hartkornsaf gang blev derefter bevilget
af Indenrigsministeriet.(Skibsteds Samling).
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Justitsmin. Skr. (til Amtmanden over Kjøben= 14. Dec.

havns Amt) ang., hvorvidt et Sogns Bebøere ere

pligtige til at modtage Beskikkelse som Medlemmer

af den ifølge stadfæstet Bygningsreglement for en

Del af Sognet organiserede Bygningskommission og

til at vedblive at fungere som saadanne, indtil

den foreskrevne Funktionstid er udløben.

at det stillede Spørgsmaal efter

Justitsministeriets Formening bør besvares bekræftende.

15. Dec.Kirke= og Undervisningsmin. Skr. (til Biskoppen

over Sjællands Stift) ang. en personel Kapellans

Ret til en Offerdag, naar Offeret til Sognepræsten

er afløst.

Ved at tilstille Ministeriet et Andragende fra Sogne¬

præsten for Korsør og Taarnborg Menigheder, hvori han,

i Anledning af, at han paatænker at ansøge om Tilladelse

til at holde personel Kapellan, forespørger, om den Offer¬

dag, der efter Lovgivningen tilkommer enhver saadan Ka¬

pellan, uanset at Offeret til Sognepræsten i begge Pasto¬

ratets Sogne er afløst med et fast Vederlag, vil blive at

tillægge den eventuelle Kapellan af Menigheden, har Deres

Høiærværdighed i behagelig Skrivelse af 6. d. M. be¬

mærket, at den stedfundne Afløsning kun omfatter det

Menighederne paahvilende Høitidsoffer, derimod ikke deres

Offerpligt i det hele taget, og at De derfor anser det for

utvivlsomt, at den personelle Kapellaner tilkommende Offer¬

dag ikke er paavirket af den stedfundne Afløsning, men lige¬

fuldt maa paalægges Menighederne.

Foranlediget heraf skulde Ministeriet tjenstligst melde

til behagelig Efterretning, at det tiltræder Deres anførte
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15. Dec.

17. Dec.

22. Dec.

100 R. om lægevidenskabelig Forberedelses=Examen.

Udtalelse og anmoder Dem om at ville give Andrageren

Besked i Overensstemmelse dermed.

Kongelig Resolution ang. Prøven i Botanik ved

den lægevidenskabelige Forberedelsesexamen. (Mini¬

steriet for Kirke= og Undervisningsvæsenet).

Efter Kultusministeriets derom nedlagte Forestilling

har Hans Majestæt Kongen allerhøist approberet:

1) at Prøven i Botanik ved den lægevidenskabelige For¬

beredelsesexamen fra og med Aaret 1888 ophører at

afholdes i Oktober Maaned og erstattes af en

Examen i Tiden mellem 10. Juni og 9. Juli;

at de Studerende i Juni=Juli enten kunne under¬2)

kaste sig Prøve i alle 4 Fag ved bemeldte For¬

beredelsesexamen eller alene i Botanik, men i det

sidstnævnte Tilfælde med Forpligtelse til at under¬

kaste sig Examen i de 3 andre Fag enten i Januar

Maaned næste Aar eller i den derefter følgende første

Juni—Juli, og

at de Studerende, som tage Examen i Januar Maaned3)

i de 3 Fag, maa underkaste sig Prøven i Botanik i

den paafølgende Sommer.

Justitsmin. Cirk. (til samtlige Politimestre)

aug., at der ikke maa meddeles Tilladelse til of¬

fentlige Førestillinger i Hypnotisme m. m.

Overensstemmende med en fra det kongelige Sund¬

hedskollegium modtagen Betænkning, der udtaler, at Hypno¬

tismen kan medføre skadelige Følger for de Personer, der

anvendes til Forsøg med samme, især naar disse udøves af

Ukyndige og uden sagkyndig Kontrol, samt desuden kan have

farlige Følger ogsaa i andre Retninger, tilklendegives det
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herved D'-Hrr. Politimestre, at der fremtidig ikke maa med= 22. Dec.

deles Tilladelse til for Betaling at give Forestillinger i

Hypnotisme, eller saakaldet dyrisk Magnetisme eller i Tanke¬

læsning og eiheller til saakaldte spiritistiske eller anti=spiri¬

tistiske Forestillinger.

Justitsmin. Cirk. (til samtlige Underøvrigheder) 24. Dec.

ang. Meddelelse af Giftermaalstilladelse til Perso¬
*)nale af Hæren).

Ifølge modtagen Meddelelse fra Krigsministeriet har

det paa sammes derom allerunderdanigst nedlagte Fore¬

stilling under 15. November d. A. behaget Hans Maje¬

stæt Kongen i et for Hæren stadfæstet Tjenestereglement, der

træder i Kraft den 1. Jannar 1887, at fastsætte følgende

Bestemmelser med Hensyn til Meddelelsen af Giftermaals¬

tilladelse til Personale af Hæren:

Fast ansatte Officerer (0: Generalløitnanter, Gene¬

ralmajorer, Oberster, Oberstløitnanter, Kaptainer og Pre¬

mierløitnanter) skulle have Hans Majestæt Kongens

Tilladelse til at indgaa Ægteskab.

Generalauditøren, Generalintendanten, forfaavidt han

ikke er Officer, Stabslægen og Stabsdyrlægen skulle

have Krigsministerens Tilladelse til at indgaa Ægteskab.

Det øvrige med Officerer ligestillede Personale af

Auditørkorpset, Forpleiningskorpset, Lægekorpset og Dyr¬

lægekorpset, nemlig Auditører, Stabsintendanter, Over¬

intendanter, Intendanter af Linien, tjenstgjørende Inten¬

*)Ved Kirke= og Undervisningsministeriets Cirkulære
af 5. Februar 1887 bleve Biskopperne anmodede om

at paalægge Præsterne at iagttage de i den kongelige
Resolution af 15. November 1887 indeholdte Be¬
stemmelser.

5“
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24. Dec.

Cirk. om Giftermaalstilladelse for Hæren102

danter af Forstærkningen, tjenstgjørende Reserveinten¬

danter, Overlæger, Korpslæger, tjenstgjørende Reserve¬

læger, Overdyrlæger, Korpsdyrlæger og tjenstgjørende

Reservedyrlæger, skulle have Tilladelse til at indgaa

Ægteskab henholdsvis af Generalauditøren, Generalinten¬

danten, Stabslægen og Stabsdyrlægen.

Officianter skulle have Giftermaalstilladelse saaledes¬

De ved Artilleriet ansatte, nemlig: Rustmesteren, Pro¬

bermesteren, 3 Materialforvaltere, Arkivaren, 3 Bogholdere,

Værkmesteren, Tegneren, Maskinmesteren og 8 Under¬

mestre, af Artillerigeneralen.

De ved Ingeniørkorpset ansatte, nemlig: Bygnings¬

skriveren, Tegneren og 2 Materialforvaltere, af Ingeniør¬

generalen.

Depotforvalteren ved Generalstaben af dennes Chef.

Tjenstgjørende Løitnanter af Forstærkningen og

tjenstgjørende Sekondløitnanter skulle have Tilladelse til

at indgaa Ægteskab af Chefen for det Regiment, ved

hvilket de ere ansatte. Som Regimenter betragtes i

denne Henseende ikke alene Fodfolksregimenterne, Rytter¬

regimenterne, Artilleriregimenterne og Ingeniørregimentet,

men ogsaa Livgardens Liniebataillon, 1. og 2. Artilleri¬

bataillon, Trænafdelingen, Tøihusafdelingen og Labora¬

torieafdelingen.

De ved et Regiment eller ved en af de nysnævnte,

med Hensyn til dette Forhold med Regimenter ligestillede

Batailloner og Afdelinger ansatte faste Underofficerer (9

Stabssergenter, Oversergenter og Sergenter), faste Spille¬

mænd og Haandværkere (0: Mekanikere, Bøssemagere,

Sadelmagere og Beslagsmede) skulle have Tilladelse til at

indgaa Ægteskab af Regimentschefen (vedkommende Ba¬

taillons= eller Afdelingschef).

Generalstabens og Forpleiningskorpsets faste Under¬



Cirk. om Haandværkssvendes Vandrebøger. 103 1886.

officerer skulle have Giftermaalstilladelse henholdsvis af 24. Dec.

Chefen for Generalstaben og af Generalintendanten.

Andre faste Underofficerer, som ikke henhøre til et

Regiment, skulle have Gistermaalstilladelse, forsaavidt de

høre til en Fodfolksbrigade, af Brigadechefen, ellers af

Generalinspektøren for det Vaaben, hvortil de høre,

nemlig henholdsvis Generalinspektøren for Fodfolket, Ge¬

neralinspektøren for Rytteriet, Artillerigeneralen og In¬

geniørgeneralen.

Tjenstgjørende Korporaler skulle have Giftermaals¬

tilladelse af Chefen for den Bataillon, ved hvilken de ere

ansatte. Som Batailloner betragtes i denne Henseende

ikke alene Fodfolksbataillonerne (derunder Livgardens Linie¬

bataillon) samt 1. og 2. Artilleribataillon, men ogsaa

Rytterregimenterne, Ingeniørregimentet, 1., 2., 3. og 4.

Artilleriafdeling, Trænafdelingen, Tøihusafdelingen og

Laboratorieafdelingen. Tjenstgjørende Underkorporaler og

tjenstgjørende Menige skulle for at kunne indgaa Ægte¬

skab have en Erklæring fra Chefen for den Bataillon,

(henholdsvis Chefen for det Regiment eller Chefen for

den Afdeling, som ifølge det foran anførte med Hensyn

til Meddelelse af Giftermaalstilladelse til Korporaler ere

ligestillede med Batailloner), ved hvilken de ere ansatte,

om at der fra Tjenestens Side intet findes at erindre

derimod.

Hvilket Justitsministeriet ikke undlader herved tjenstligst

at meddele til behagelig Efterretning og fornøden Iagttagelse

ved Indgaaelsen af borgerlige Ægteskaber.

Institsmin. Cirk. (til samtlige Politimestre) 31. Dec.

ang. Lempelser i Bestemmelserne i Forordningen af

10. December 1828 om indenlandske Haandværks¬
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31. Dec. svendes Forpligtelse til at være forsynede med

Vandrebøger m. m.

Da Ministeriet, saa længe de til Understøttelse af rei¬

sende Svende dannede Foreninger vedblive at virke over¬

ensstemmenne med de for samme for Tiden gjældende

Regler, tror at kunne tilstede en Lempelse i Bestemmelserne

i Forordningen af 10. December 1828 angaaende inden¬

landske Haandværkssvendes Forpligtelse til at være for¬

synede med Vandrebøger og at lade disse visere af de lo¬

kale Politimyndigheder for de Haandværkssvendes Vedkom¬

mende, som ere Medlemmer af ovennævnte Foreninger,

skal man anmode Hr. (Tit.) om fra den 15. Januar 1887

indtil videre ikke at kræve Forevisning af Vandrebøger

eller Visering af disse af de Haandværkssvende, der ere

forsynede med de af de nævnte Foreninger udstedte Reise¬

bøger, saa længe Boghaverne i Medfør af disse Reise¬

bøger ere berettigede til at erholde Understøttelse af ved¬

kommende Foreninger.

Det tilføies, at de nævnte Reisebøger, af hvilke et

Exemplar vil blive tilstillet enhver Politimester, ere ind¬

rettede saaledes, at det af samme kan ses, hvor længe

vedkommende Haandværkssvend er berettiget til Understøt¬

telsen, og er det en Selvfølge, at Boghaveren til enhver

Tid er forpligtet til paa Anfordring at forevise Bogen for

Politiet.

1887.

Lov om Ophævelse af Forordning 14. Oktober8. Jan.

Nr. 5. 1773 om Selveiergaardes Arv paa Bornholm m. v.

(Justitsministeriet).

Indm. Saml. pag. 90.
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Bekjendtgjørelse ang. den indre Ordning af det 24. Jan.

kongelige Akademi for de skjønne Kunster og de aar. Nr. 16.

lige Udstillinger ved samme. (Ministeriet for Kirke¬

og Undervisningsvæsenet).

Indm. Saml. pag. 91.

Justitsmin. Skr. (til Overpræsidenten i Kjø= 26. Jan.

benhavn) ang. Ophævelsen af en en Mand paalagt

Underholdningsforpligtelse overfor hans forladte

Hustrn.

I Anledning af det med Hr. Kammerherrens behagelige

Skrivelse af 17. f. M. hertil tilbagesendte Andragende, hvori

forladt Hustru N. N. besværer sig over, at N. N. Amt

har resolveret, at det hende ved Overpræsidiets Resolution

af 27. Februar f. A. tillagte aarlige Underholdningsbidrag

fra hendes Mand fra den 1. August s. A. at regne skal

være bortfaldet, skal man tjenstligst melde, at Ministeriet,

efter de om Mandens Forhold foreliggende Oplysninger,

maa finde det beføiet, at den Manden ved Øvrigheds¬

resolution paalagte Underholdningsforpligtelse overfor An¬

dragerinden er blevet ophævet.

Kirke= og Undervisningsmin. Cirk. (til Biskop= 5. Pebr

perne) ang. nye Bestemmelser om Meddelelse af

Giftermaalstilladelse for Officerer og andre Mi¬
*litære*).

*) Ivfr. Justitsmin. Cirkulære af 24. December 1886

ovenfor Side 101 ff.
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12. Febr.

Skr. ang. Kirkeeieres Kompetence.106

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. (til Amt¬

manden over Viborg Amt og Provsten for Lys¬

gaard med flere Herreder) ang. den Værgerne for

en Tiendeyderne tilhørende Kirke tilkommende Kom¬

petence.

Efter Modtagelsen af Hr. Stiftamtmandens og Deres

Høiærværdigheds Ytringer i behagelige Skrivelser af 27.

Januar d. A. og 1. d. M. i Anledning af et hertil ind¬

kommet Andragende, hvori flere Medeiere af N. N. Kirke

besvære sig over, at der er blevet afholdt Udpantniug hos

dem blandt andet for Udgifterne ved Anbringelsen af en

Kakkelovn i Kirken, skulde Ministeriet tjenstligst melde, at

da Kirteværgerne, saavidt det ses af Sagen, hverken have

tilveiebragt samtlige Kirkeeieres Samtykke til Kakkelovnens

Anbringelse eller sikret sig saadant Samtykke fra Flertallet

af disse ved Afstemning i Overensstemmelse med Forord¬

ning af 13. November 1829 § 6, kfr. § 4 — saafremt

Anbringelse af Kakkelovne maatte kunne henregnes til de i

førstnævnte Paragraf omhandlede Anliggender —og de

heller ikke i Henhold til Lov 7. Juni 1873 § 4 have er¬

holdt Paalæg om en saadan Foranstaltnings Iværksættelse,

kunne de paagjældende Klagere i Henhold til deres Protest

ikke anses forpligtede til at deltage i de dermed forbundne

Udgifter. Det tilføies, at Ministeriet finder, at Synet ikke

har handlet forsigtig ved, saavidt det fremgaar af den af

Deres Høiærværdighed meddelte Udskrift af den paagjældende

Del af Synsforretningen, at have indskrænket sig til at

indstille Anbringelsen af en Kakkelovn uden at gjøre

Kirkeværgerne opmærksomme paa den lovlige Fremgangs¬

maade, hvis Jagttagelse var Betingelse for, at de kunde

iværksætte denne Foranstaltning med Forpligtelse for alle

Tiendeeierne til at deltage i de dermed forbundne Om¬

kostninger.
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Kirke= og Undervisningsmin. Skr. (til Rektoren 16. Febr

for N. N. Skole) ang., at Bestemmelsen i kongelig

Anordning af 30. August 1881 § 7 om Prøven i

Latin for Farmacenter fremtidig anvendes saaledes,

at de danske Stykker i den deri ommeldte lille

Læsebog for Begyndere udelukkes fra Examina¬

tionen, og at Overhøringen i Grammatik med

Analyse og Bøining af hvert enkelt Ord væsentlig

knyttes til den nævnte Læsebog, medens det dog

tillige bør paases, at der ved Examinationen i

Oversættelse af det foreskrevne Forfatterpensum

skaffes Sikkerhed for, at Examinanden ikke har

lært en Oversættelse udenad, men kjender de enkelte

Ords Betydning og Form.

Anordning ang. internationale Søveis=Reglers 18. Febr.

Anvendelse paa danske Fartøier. IIndenrigsmini= Nr. 22.

steriet).

Indm. Saml. pag. 103.

Bekjendtgjørelse ang. Beskaffenheden og An= 18. Pebr.

bringelsen af de Lanterner samt Lyd=Signalappa= Nr. 23.

rater, som skulle føres af danske Damp= og Seil¬

skibe. (Indenrigsministeriet).

Indm. Saml. pag. 116.

Justitsmin. Skr. (til Indenrigsministeriet) ang. 21. Febr.

en fremkommen Besværing over, at Vedkommende
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21. Febr. saa sent har modtaget Underretning om en ham den

30. August f. A. tildelt Indkvartering.

at Justitsministeriet maa formene,

at Politimesteren som Regel ikke kan indskrænke sig til at

lade en befalet Indkvartering bekjendtgjøre ved Kirkestævne,

men, naar Tiden tillader det, maa bringe Indkvarteringen

til Kundskab ved Hjælp af Sognefogderne eller paa anden

Maade i de Byer og paa de andre Steder, som findes

angivne i den Meddelelse, der, som man forudsætter, og

hvad ogsaa er sket i det foreliggende Tilfælde, saa snart

som muligt tilstilles Politimesteren fra vedkommende mili¬

tære Afdeling.

Indenrigsmin. Skr. (til Amtmanden over22. Febr.

Holbæk Amt) ang. Snekastningspligten.

Ved hertil at indsende forskjellige Holbæk Amtsraad

forelagte Sager, hvori der forespørges dels om, hvorvidt

en Hartkornsbruger er forpligtet til at præstere Snekastning

af det ham tilhørende Hartkorn, der er beliggende udenfor

den Kommune, hvori han har Bopæl, dels om, hvorvidt

der med Rette er paalagt de Snekastningspligtige i for¬

skjellige Kommuner at præstere Snekastningsarbeide paa

Veie, der ligge udenfor Kommunens Grændser, har Hr.

Amtmanden i behagelig Skrivelse af 12. Oktober f. A.

under Hensyn til, at der i Amtsraadet har gjort sig for¬

skjellige Anskuelser gjældende angaaende de reiste Spørgs¬

maal, begjært Ministeriets Afgjørelse af disse.

I denne Anledning undlader man ikke til behagelig

Efterretning tjenstligst at melde følgende:

I Overensstemmelse med, hvad der dels af Admini¬

strationen, dels af Domstolene tidligere er statueret, maa

man holde for, at Snekastningen paa de offentlige Veie er
en Kommunens Beboere paahvilende Byrde, og at ved¬

kommende Sogneraad ved overensstemmende med Forskrifterne
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i det af Amtsraadet i Henhold til Lov af 30. December

1858 § 1 affattede Regulativ at bestemme for hver især af

Kommunens Beboere Størrelsen af den ham paahvilende

Snekastningsbyrde, det er, hvor mange Snekastningsdage

han har at præstere i Omgangen, kun vil kunne tage

Hensyn til det til Kommunen hørende Hartkorn, men der¬

imod ikke til det til andre Kommuner hørende Hartkorn, hvoraf

Vedkommende maatte være Eier eller Bruger, og at følgelig

det til en Kommune hørende Hartkorn, hvis Eier eller

Bruger boer udenfor Kommunen, overhovedet ikke vil kunne

inddrages under Ansættelse til Snekastning hverken af

Sogneraadet for den Kommune, til hvilken Hartkornet

hører, eller af Sogneraadet for den Kommune, hvor ved¬

kommende Eier eller Bruger maatte bo. Bestaar Sogne¬

kommunen af flere Sogne, er Sognegrændsen i den her¬

omhandlede Henseende uden Betydning, og der kan saaledes

ikke af den, der eier eller bruger Hartkorn i 2 eller flere

til samme Sognekommune hørende Sogne, gjøres Paastand

paa kun at ansættes til Snekastning af Hartkornet i det

Sogn, hvor han har Bopæl.

Derimod har Sognet fremdeles Betydning som Enhed

for Mandskabets Inddeling i Arbeidshold eller Arbeids¬

kredse; under Iagttagelse af de gjældende Regler tilkommer

det Politimesteren at foretage Inddelingen i Snekastnings¬

distrikter, det er at bestemme, paa hvilke offentlige Veie der

skal ydes Snekastning af de forskjellige Arbeidshold eller

Arbeidskredse. I saa Henseende maa der, i Overensstem¬

melse med, hvad der af Ministeriet tidligere er statueret,

skjelnes mellem Biveie og Landeveie, idet der vel kan an¬

vises en Sognekommunes Beboere at forrette Snekastning

paa Landeveisstrækninger, men derimod ikke paa Biveis¬

strækninger, som ligge udenfor Kommunens Grændser.

Efter den i Sagen givne Foranledning skal man

iøvrigt tilføie, at Ordningen af alle Spørgsmaal om, hvor

1887.

22. Febr.
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22. Febr, og hvorledes det til Raadighed staaende Mandskab bliver

at benytte, er et Anliggende, der ifølge de gjældende Regler

henhører under Afgjørelse af Øvrigheden (Politimester, Amt¬

mand), uden at der er tillagt kommunale Myndigheder

(Sogneraad, Amtsraad) nogen Indflydelse herpaa.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. (til Biskoppen23. Febr.

over Sjællands Stift) ang., at den Del af Præ¬

sternes Pension, der er bestemt i Penge, maa ud¬

betales i Aarets Løb i passende Terminer.

I Anledning af det med Deres Høiærværdigheds be¬

hagelige Erklæring af 16. d. M. hertil indkomne An¬

dragende, hvori entlediget Sognepræst for N. N. Menighed

N. N. anholder om, at den Del af hans Pension, som skal

udredes i Penge af hans Eftermand i Embedet, nemlig

640 Kr. aarlig, maa blive ham udbetalt i 4 Terminer

aarligt, ved Slutniugen af hvert Fjerdingaar i Stedet for

ved Udgangen af hvert Aar, paa hvilket Tidspunkt Efter¬

manden først anser sig forpligtet til at betale saavel den i

Korn som den i Penge fastsatte Del af Pensionen, skulde

Ministeriet tjenstligst melde til behagelig Efterretning og

videre Bekjendtgjørelse, at dets Udtalelser om Forfaldstiden

for den i Korn bestemte Del af Pensionen ikke have An¬

vendelse paa den Del af samme, der er bestemt i Penge, om

hvilken det maa antages, at den maa udbetales i Aarets

Løb i passende Terminer, saasom fjerdingsaarsvis.

Indenrigsmin. Skr. (til Amtmanden over25. Febr.

Præstø Amt) ang. Raadigheden over de efter et sted¬

fundet Folkethingsvalg til Kommunerne tilbageleverede

Valglister.

Ved behagelig Skrivelse af 19. d. M. har Amtet fore¬
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lagt Ministeriet et Andragende, hvori Formanden for Kong=25. Febr

sted Sogneraad har anholdt om Resolution for:

1)hvorvidt han har Ret til at aabne den ham efter

Folkethingsvalget den 28. f. M. i Præstø Amts

2. Valgkreds i forseglet Stand tilbageleverede Valg¬

liste for Kongsted Kommune, uanset det herimod af

vedkommende Valgbestyrelse og af Kongsted Sogne¬

raads øvrige Medlemmer nedlagte Forbud;

2) hvorvidt han i bekræftende Fald er forpligtet til at

holde den Kundskab, han derved er kommen i Be¬

siddelse af med Hensyn til Afstemningen, hemmelig;

samt

3) hvorvidt nogen Vælger i Kommunen har Ret til at

blive gjort bekjendt med Stemmegivningen.

Foranlediget heraf skulde man til behagelig Efterret¬

og videre fornøden Bekjendtgjørelse tjenstligst melde:ning

ad 1 og 2) at medens man med Amtet maa være enig i,

at det ligger aldeles udenfor Valgbestyrelsens Kom¬

petence at give Regler for, hvorledes de ifølge Valg¬

loven af 12. Juli 1867 § 43 til Kommunerne til¬

bageleverede Valglister skulle opbevares af de ved¬

kommende Sogneraad, navnlig altsaa ogsaa at paa¬

byde, at Listerne skulle holdes forseglede, skjønner

man derimod ikke rettere end, at Beslutning herom

maa kunne tages af Sogneraadet selv, i hvilket Fald

Forskrifterne i Landkommunalloven af 6. Juli 1867

§ 12 da ikke kunne afgive Hjemmel for Raadets

Formand til at tilsidesætte den af Sogneraadets

Flertal tagne Bestemmelse, med mindre han i sin

nævnte Egenskab maatte have Brug for Listerne,i

hvilken Henseende bemærkes, at Sogneraadet i Hen¬

hold til Valglovens § 10 maa anses pligtigt til at

lægge den gjældende originale Valgliste til Grund
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ved Affattelsen af Valglisten for det følgende Aar,

samt

ad 3) at Ministeriet maa holde for, at det maa være over¬

ladt Kommunalbestyrelserne under eget Ansvar at

træffe Afgjørelse om, hvorvidt de ville give Vælgere

Adgang til at efterse Valglisterne ogsaa udenfor den

Tid, i hvilken de ifølge Valglovens § 12 skulle frem¬

ligge til almindeligt Eftersyn.

Forsaavidt det derhos af Andragendet fremgaar, at

Formanden for Valgstedets (Faxe) Kommunalbestyrelse har

tilbagesendt Kongsted Kommune den i Henhold til Valg¬

lovens § 15 indsendte bekræftede Afskrift af Valglisten, bedes

det bemeldte Formand tilkjendegivet, at det maa anses for

Meningen med den paagjældende Bestemmelse i Valgloven,

at der stedse ved Valgstedet skal bero Afskrifter af samtlige

Valgkredsens Kommuners Valglister, og at han derfor har

været uberettiget til at foretage den ommeldte Tilbage¬

sendelse, hvorfor der maa gives ham Paalæg om at for¬

lange den Afskrift tilbage, der er tilsendt Kongsted Kom¬

mune, saavelsom de Afskrifter, der maatte være tilsendte

andre Kommuner.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. (til Amt¬

manden over Thisted Amt) ang., at der i en Kom¬

mune, som bestaar af 2 Sogne, maa oprettes en

„de Fattiges Kasse“ i hvert Sogn.

Ved at tilstille Ministeriet et Andragende, hvori N. N.

Sogneraad forespørger, om Antallet af Medlemmerne af

Bestyrelsen for „de Fattiges Kasse“ i N. N. Kommune

maa forøges fra 3 til 5, har Hr. Amtmanden i behagelig

Skrivelse af 15. d. M. bemærket, at da det i § 4 i Lov af

8. Marts 1856 ubetinget er foreskrevet, at Kassen skal be¬

styres af 3 Mænd, maa Forespørgslen formentlig besvares
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benægtende, hvorimod det vistnok maa anses lovligt, at der 26. Febr.

dannes en særlig Kasse med særlig Bestyrelse for hvert

Sogn, og at disse 2 Bestyrelser i visse Henseender

samvirke.

Foranlediget heraf skulde Ministeriet tjenstligst melde

til behagelig Efterretning og videre Bekjendtgjørelse, at det

ikke finder at kunne bifalde en Afvigelse fra Bestemmelsen i

Lov af 8. Marts 1856 § 4, men at det ikke kan finde

noget at erindre imod, at der oprettes en særskilt „de

Fattiges Kasse“ for hvert af de to Sogne, hvilket Mini¬

steriet endog finder i Almindelighed at være det rette, dog

at det i saa Tilfælde ikke antager, at der haves Hjemmel

til at tillade, at der af det ene Sogns „de Fattiges Kasse“

ydes Bidrag til det andet Sogus.

Allerhøieste Resolution ang. en Sammensmeltning 1. Marts.

af Stiftsbibliotheket i Aalborg Stift og Amt med

Aalborg Kathedralskoles Bibliothek.

Indm. Saml. pag. 125.

Allerhøieste Resolution ang. Gebyr for Konfe= 1. Marts.

rering og Attestation af private Afskrifter af Do¬

kumenter, tilhørende de kongelige Arkiver.

Indm. Saml. pag. 125.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. (til Biskoppen 3. Marts

over Ribe Stift) ang., at Præstens Forpligtelse til

at foretage Separationsmægling mellem Ægtefolk

ikke er bleven indskrænket ved Bestemmelsen i § 12

i Lov 13. April 1851.

Efter Modtagelsen af Deres Høiærværdigheds Ytringer

i behagelig Skrivelse af 7. f. M. i Anledning af et af Ju¬



Skr. ang. Separationsmægling.1141887.

3. Marts, stitsministeriet hertil oversendt Andragende, hvori Amt¬

manden over Ringkjøbing Amt, foranlediget af et An¬

dragende fra N. N. om Bevilling til Separation i Hen¬

seende til Bord og Seng fra hendes Ægtefælle, forespørger,

om den ved Forordning 18. Oktober 1811 paabudne

geistlige Mægling mellem Ægtefolk, der søge Separation,

ikke, efter hvad der af Sognepræsten var oplyst om Man¬

dens Religionsforhold, i Henhold til Lov 13. April 1851

§ 12 maatte bortfalde —har Ministeriet meddelt Justits¬

ministeriet, at det var enigt med Deres Høiærværdighed

i, at Sognepræsten ikke kan undslaa sig ved at foretage den

ommeldte Mægling, hvorefter man fra bemeldte Mini¬

sterium har modtaget Meddelelse om, at det har tilskrevet

Amtmanden over Ringkjøbing Amt, at det maa anse

Sognepræsten for pligtig til i det foreliggende Tilfælde at

foretage den befalede Mægling. Hvilket tjenstligst meldes

til videre Bekjendtgjørelse for Sognepræst N. N.*).

*)Biskoppens Erklæring i Sagen lød saaledes: Jeg
skal i denne Anledning tillade mig at ytre, at Be¬

stemmelsen i Lov af 13. April 1851 § 12 formentlig
ikke har til Hensigt at fritage Præsten for i visse

Tilfælde at foretage den ommeldte Mægling, men at

fritage Ægtefolk, der ikke høre til Folkekirken, for
at underkaste sig Mæglingen ved Folkekirkens Præ¬
ster, medens de Ægtefolk, der erklære, at de høre til

Folkekirken, maa underkaste sig Folkekirkens Ordning
med Hensyn til Ægteskabsskilsmisse og Separation,
ligesom enhver Mand og Kvinde, der hører til Folke¬
kirken, maa underkaste sig Folkekirkens Ordning med

Hensyn til Ægteskabets Indgaaelse. Og ligesaalidt
som derfor en Præst kan vægre sig ved at sammen¬
vie Personer, der erklære, at de høre til Folkekirken,

paa Grund af, at en af dem eller begge have fri¬
tænkeriske og ukristelige Meninger, ligesaalidt kan
han formentlig af denne Grund undslaa sig for at

foretage den ommeldte Mægling. Jeg kan saaledes,
hvad det foreliggende Tilfælde angaar, ikke se ret¬
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—

Lov om Forandring i § 4 og Tillæg til § 8 i 9. Marts.

Lov, indeholdende Bestemmelser angaaende Forvalt= Nr. 28.

ningen af Umyndiges Midler af 26. Mai 1868.

(Justitsministeriet).

Indm. Saml. pag. 126.

Justitsmin. Skr. (til Amtmanden over Thisted 21.Marts.

Amt) ang., hvorvidt der vilde være at gjøre Ansvar

gjældende mod en Skipper, som i Juni Maaned

1886 paa en Reise fra Skive til Skotland i Nord¬

søen havde opfisket 6 Tdr. Petrolenm, som han der¬

efter tilegnede sig.

at da Ministeriet  antager, at det

foreliggende Bjergningstilfælde, eftersom Skibet paa den

Reise, hvor Bjergningen fandt Sted, var bestemt til frem¬

med Havn, falder udenfor den danske Lovgivnings Om¬

raade, vil der følgelig ikke være at gjøre Ansvar gjældende

mod Paagjældende.

Justitsmin. Skr. (til Amtmanden over Maribo 26. Marts.

Amt) ang. en Forespørgsel fra en Overretssagfører

om, hvorvidt han er berettiget til at beregne sig Di¬

æter for Reiser, han foretager som beskikket Sag¬

fører i beneficerede Sager, og, i bekræftende Fald,

med hvilket Beløb.

at Justitsministeriet vedblivende maa

——

tere, end at Sognepræst N. N. ikke kan i Henhold

til Lov af 13. April 1851 § 12 undslaa sig for at
foretage den geistlige Mægling mellem Ægtefolkene,
der søge Separation. (Skibsteds Samling).
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26. Marts, fastholde den i Ministeriets Skrivelse af 20. Juli 1864

udtalte Anskuelse, jvfr. ogsaa Justitsministeriets Skrivelse

af 9. Juni 1882*) i Ministerialtidende A Nr. 94, og at

man derfor maa formene, at der tilkommer Sagførere for

Reiser, som de foretage som Sagførere i beneficerede Sager,

Diæter af 2 Kr. for hver Dag, Sagen nødvendiggjør deres

Fraværelse fra Hjemmet. Dette kan dog ikke gjælde, naar

vedkommende Sagfører paa samme Tid og Sted har givet

Møde under en Justitssag, idet i saa Tilfælde den i Plakat

21. Marts 1800 givne Regel maa være anvendelig, jvfr.

ogsaa hvad der angaaende Befordringsudgifter i Tilfælde

som det anførte er udtalt i Justitsministeriets Cirkulære af

24. Juni 1859, Reskriptsamlingen Side 203.

Indenrigsmin. Skr. (til Amtmanden over26. Marts.

Viborg Amt) ang. Amtsrevisorbestillingens Udførelse

ved Konstitution for et Aar i et Tilfælde, hvor der

ikke i Amtsraadet havde kunnet opnaas Stemmefler¬

hed ved Revisorvalget.

Ved at meddele, at der under Forhandlingerne i Vi¬

borg Amtsraad om Valg i Henhold til Amtsraadskredsens

Vedtægt § 18 af en Revisor for Sexaaret fra 1. April d.

A. at regne ikke har kunnet opnaas Stemmeflerhed for

nogen, samt at Hr. Amtmanden, da Sagen saaledes hen¬

staar uafgjort, er betænkt paa at drage Omsorg for, at

Revisorbestillingen udføres ved Konstitution, har De i be¬

hagelig Skrivelse af 4. d. M. begjært en Udtalelse fra

Indenrigsministeriet om, hvorvidt man med Dem maatte

anse det rettest, at Konstitutionen kun sker for det kom¬

mende Regnskabsaar, saaledes at Valg af en Revisor for et

— —

*) Se nærværende Samlings 11. Hæfte Side 183.
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Tidsrum af 6 Aar paany tages for i Amtsraadets første 26. Marts

Møde i Aaret 1888, uden at det mellemliggende Aar,i

hvilket Revisionsarbeidet har været udført ifølge Konstitu¬

tion, medregnes til disse 6 Aar.

I Anledning heraf skulde man til behagelig Efter¬

retning tjenstligst melde, at Ministeriet med Dem maa

være enigt i, at Sagen bør ordnes paa den af Dem fore¬

slaaede Maade.

Kirke= og Undervisningsmin. Cirk. (til Be=28. Marts.

styrerne for de kommunale og private Realskoler)

ang, at den ved Anordning af 30. August 18818 14
*Skolerne indrømmede Tilladelse til at modtage Pri¬

vatister til den almindelige Forberedelsesexamen er

hævet m. m.

Ministeriet skal herved tjenstlig meddele Hr. Bestyreren,

at Hans Majestæt Kongen under I1. d. M.

har bifaldet, at den ved kongelig Anordning af 30. August

1881 § 14 Skolerne indrømmede Tilladelse til at modtage

Privatister til den almindelige Forberedelsesexamen hæves,

saaledes at disse fra førstkommende Sommerexamen at

regne ville have at underkaste sig Examen ved Examens¬

kommissionen i Kjøbenhavn, samt at den almindelige For¬

beredelsesexamen fremtidig afholdes ved Paaske i Tiden

mellem den 15. Marts og den 30. April og om Som¬

meren i Tiden mellem den 10. Juni og den 15. Juli.

I Forbindelse hermed vil Ministeriet endvidere have

fastsat, at Skolernes Indmeldelser af Dimittender skulle for

Paaskeexamens Vedkommende være tilstillede Ministeriet

inden 1. Februar og for Sommerexamens Vedkommende

inden 1. Mai, samt at der ved den mundtlige Prøve i

ethvert Fag foruden Examinator kun skal være een Censor

tilstede; naar der ikke møder en af Undervisningsinspektøren
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28 Marts.

28. Marts.

118 Skr. ang. Kontrollen ved off. Skolers Afgangsexamen.

beskikket Censor, vælger Skolen, saavidt mulig udenfor

Skolens Lærerpersonale, Censor med Undervisningsinspek¬

tørens Approbation. I de Fag, hvori der er skriftlig Prøve,

skal der altid beskikkes Censor; kun den beskikkede Censor

betales af det Offentlige.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. (til samtlige

offentlige og private lærde Skoler) ang. Kontrollen

ved Afgaugsexamen for de offentlige Skoler samt

Tiden for Examens Afholdelse m. v.

Paa derom af Ministeriet nedlagt allerunderdanigst

Forestilling har det behaget Hans Majestæt Kongen ved

allerhøieste Resolution af 11. ds. at bifalde:

at den i kongelig Anordning af 5. August 1871 § 6

indeholdte Bestemmelse om Kontrollen ved Afgangsexamen

for Studerende forandres derhen, at den beskikkede Kontrol

fremtidig for de offentlige lærde Skolers Vedkommende

ikke behøver at omfatte alle Fag, saaledes at det overlades

til Undervisningsinspektionens Skjøn, efter det nærmere

Kjendskab der haves til hver enkelt Skoles Lærerpersonale,

at lade et eller flere Fag være ukontrollerede, imod at

der i de paagjældende Fag af Skolens Rektor vælges 2

Censorer, af hvilke den ene altid skal høre til Skolens

Lærerpersonale, til sammen med Examinator at bestemme

Fagkaraktererne;

at Tidsbestemmelserne i kongelig Anordning af 5.

August 1871 § 6 og i kongelig Anordning af 30. August

1881 § 14 for Afholdelsen af Afgangsexamen for Stu¬

derende og af almindelig Forberedelsesexamen om Som¬

meren forandres derhen, at de nævnte Examiner fremtidig

den 10. Juni og den 15. Juli,afholdes i Tiden mellem

at den almindelige Forberedelses¬samt at det bestemmes,
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examen ved Paaske afholdes i Tiden mellem den 15. Marts 28. Marts.

og 30. April;

at den ved kongelig Anordning af 30. August 1881

§ 14 Skolerne indrømmede Tilladelse til at modtage Pri¬

vatister til den almindelige Forberedelsesexamen hæves, saa¬

ledes at disse fra førstkommende Sommerexamen at regne

ville have at underkaste sig Examen ved Examenskommis¬

sionen i Kjøbenhavn.

Hvilket herved meldes Hr. (Tit.) til behagelig Efter¬

retning med Tilføiende, at man under Dags Dato har

ansat hidtilværende Bestyrer for Thisted Realskole, Professor

Müller, som Undervisningsinspektør for de kommunale og

private Realskoler fra den 1. April d. A. at regne, i hvilken

Egenskab han vil have at fungere som Formand for Ex¬

amenskommissionen i Kjøbenhavn for Privatister.

Lov om Forlængelse af Gyldigheden af Lov af 29 Marts.

31. Marts 1882 om Bemyndigelse til Udbetaling Nr. 10.

af en Godtgjørelse ved Udførselen af Spiritus

svarende til den ved Indførselen af Spiritus fra

Udlandet erlagte Told. (Finansministeriet).

Indm. Saml. pag. 127.

Lov om Laan til Ombygning af overbebyggede 29 Marts.

og njunde Bydele i Kjøbenhavn eller Kjøbstæderne Nr. 41.

og Opførelse af Arbeiderboliger. (Finansministeriet).

Indm. Saml. pag. 127.

Lov om Fredning af Edderfugle paa Færøerne. 29. Marts.

Nr. 44.(Justitsministeriet).

Vi Christian den Niende osv. G. v.: Rigs¬

dagen har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadfæstet
følgende Lov;
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120 L. om Fredning af Edderfugle paa Færøerne.

I. Ingen maa paa Færøerne nogensteds dræbe eller

ødelægge Edderfugle til Lands eller til Vands paa nogen

som helst Maade. Ei heller maa nogen Uvedkommende

indsamle Edderfugles Æg eller Dun. Det skal derhos

være selv de ellers dertil Berettigede forment at optage

Edderfugleæg til anden Brug end til Udrugning; For¬

andring i denne Bestemmelse kan ske ved kongelig An¬

ordning.

2. I Tidsrummet fra 1. Mai til 31. August maa

ingen skyde indenfor ⅓ Fjerdingveis Afstand fra et over¬

ensstemmende med denne Lovs § 3 fredlyst Edderfuglevarp.

Dog er det uden Hensyn til Tid og Afstand tilladt enhver

indenfor Grændserne af de ham tilhørende eller til Brug

overdragne Jorder at skyde Ravne og Krager og andre

for Edderfuglen skadelige Fugle, forsaavidt Fredlysningsbe¬

stemmelserne i Jagtlov for Færøerne af 9. Februar 1854

§§ 3 og 5 ikke derved overtrædes.

3. Den, der ønsker noget Sted fredlyst som Edderfugle¬

varp, skal efter en 3 Maaneder forud derom indrykket Be¬

kjendtgjørelse i Færø Amtstidende begjære Mænd ud¬

meldte af Retten til at skjønne over, hvorvidt Stedet kan

ventes at ville give et virkeligt Udbytte. I bekræftende

Fald, og hvis intet Overskjøn imidlertid er begjært, eller

dette stadfæster Underskjønnet, har Retten at lyse Fred over

Stedet paa de aarlige Vaarthing. Naar 3 Aar ere for¬

løbne siden Fredlysningens Foretagelse, kan enhver paa

lige Maade forlange Skjøn og eventuelt Overskjøn afholdt

over, om Stedet fremdeles bør holdes fredet eller ei, i

hvilket sidste Fald Retten har enten ganske eller tildels at

ophæve Fredlysningen ved Bekjendtgjørelse paa vedkommende

Vaarthing.

4. Dersom nogen uberettiget træffes med Jagtred¬

skaber i fredede Edderfuglevarp eller sammesteds jager enten
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med Skydevaaben eller paa anden Maade, bøder han fra 29. Marts.

25—200 Kr.

Andre Overtrædelser af denne Lovs Bestemmelser

straffes, forsaavidt Forholdet ikke medfører høiere Straf,

med Bøder fra 2—50 Kr.

For hver dræbt eller ødelagt Edderfugl, hvoraf nogen

findes i uhjemlet Besiddelse, ifalder han en Bøde af 10 Kr.

Bøderne tilfalde Stedets Fattigvæsen og Angiveren til

lige Deling.

5. Forsaavidt Børn i en Alder af 10 til 15 Aar

uden Forældres eller Værgers Vidende maatte gjøre sig

skyldige i Overtrædelser af denne Lov, vil der efter Om¬

stændighederne enten være at give dem en Advarsel til

vedkommende Protokol eller at tildele dem en legemlig

Revselse i Hjemmet under Politiets Opsigt; men skec det

med Forældres eller Værgers Vidende, anses disse, som om

de selv havde begaaet den ulovlige Handling.

6. Sager angaaende Overtrædelser af Bestemmelserne

i denne Lovs §§ 1, 2 og 5 behandles som offentlige Poli¬

tisager og paakjendes, for Thorshavns samt Sydstrøme og

Nolsø Kommuners Vedkommende af Sorenskriveren, men

for de øvrige Landkommuners Vedkommende af Stedets

Sysselmand, hvorfra de eventuelt paaankes til Amtets

Overpolitiret, der afgjør dem endelig uden videre Appel.

7. Sysselmændene have paa deres aarlige Omreiser

at indskjærpe Befolkningen de i nærværende Lov indeholdte

Bestemmelser.

Det skal være Pligt for dem, der som Lodser føre de

fra Udlandet ankommende Skibe i Havn, at gjøre Skibs¬

førerne opmærksomme paa, hvilke Steder paa Øerne der

ere fredlyste som Edderfuglevarp, samt paa Forbudet imod

at skyde indenfor en vis Afstand fra disse.

8. Denne Lov træder i Kraft 1. Mai 1887.

Tolvte Hæfte. 6



122. Forel. Lov om Indtægts= og Udgistsbevilling.1887.

29. Marts. Fra samme Tidspunkt ophæves §§ 7 og 8 i Jagtlov

for Færøerne af 9. Februar 1854.

29. Marts. Lov om en Forandringi Bestemmelserne om de

Nr. 45. til Færøerne ankommende Skibes Forpligtelse til

først at anløbe visse Havne. (Justitsministeriet).

Indm. Saml. pag. 129.

Foreløbig Lov om Indtægts= og Udgiftsbevilling1. April.

indtil Finansloven for Finansaaret fra 1. AprilNr. 51.

1887 til 31. Marts 1888 er given. (Kontrasigneret

af samtlige Ministre).

Indm. Saml. pag. 129.

Lov om Beskatningen af Brændevinsbrænding.1. April.

Nr. 47. (Finansministeriet).

Indm. Saml. pag. 130.

Lov om Ophævelse af Skibsafgiften for Ud¬1. April.

gaaende samt om Kreditoplagsret og Udførselsgodt¬Nr. 18.

gjørelse for indenlandsk Roesukker. (Finansmini¬

steriet).

Indm. Saml. pag. 154.

Lov sigtende til at lette Konverteringen af1. April.

Prioritetslaan i faste Eiendomme. (Finansmini¬Nr. 49.

steriet).

Indm. Saml. pag. 155.
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Lov om Foranstaltninger til Husdyravlens og 1. April.

Nr. 5.1.Husdyrbrugets Fremme. (Indenrigsministeriet).

Indm. Saml. pag. 156.

Lov indeholdende et Tillæg til § 2 i Loven af 1. April.

26. Marts 1852 angaaende Redningsvæsenet paa Nr. 55.

de danske Kyster. (Indenrigsministeriet).

Indm. Saml. pag. 163.

Lov om Tilveiebringelsen af Tegninger og Over= 1. April.

slag til Gjenopførelsen af Christiansborg Slot. Nr. 56.

(Indenrigsministeriet).

Indm. Saml. pag. 163.

Lov om Foranstaltninger mod Oldenborrer. 1. April.

(Indenrigsministeriet). Nr. 57.

Indm. Saml. pag. 165.

Lov om Forandring i og Tillæg til Lov af 19. 1. April.

Februar 1861 om en Omordning af de kommunale Nr. 58.

Skatter i Staden Kjøbenhavn. (Indenrigsmini¬

steriet).

Indm. Saml. pag. 167.

Lov om Opførelse af en ny Geværfabrik. (Krigs= 1. April.

ministeriet). Nr. 60.

Vi Christian den Niende osv. G. v.: Rigs¬

dagen har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadfæstet

følgende Lov: Til Opførelse af en Geværfabrik kan i Fi¬

nansaaret 1887—88 anvendes 415,000 Kr.
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1. April. Lov ang. en forhøiet Ligning til Aalborg, gl.

Nr. 6R. Skanderborg og Randers Amters Skolefonds. (Mini¬

steriet for Kirke= og Undervisningsvæsenet).

Indm. Saml. pag. 172.

Justitsmin. Skr. (til Amtmanden over Holbæk5. April

Amt) ang., at det paahviler Amtet at foranledige

Boder i private Injuriesager exekverede m. m.

I Anledning af den af Hr. Kammerherren i behagelig

Skrivelse af 19. f. M. med Hensyn til en N. N. ved den

kongelige Landsover= sant Hof= og Stadsrets Dom af 17.

Januar d. A. under en privat Injuriesag idømt Bødestraf

fremsatte Forespørgsel om Reglerne for Exekutionen af slige

Bødedomme skal man tjenstligst melde, at den Omstændig¬

hed, at Bøder nu ikke inddrives, ikke har forandret de

tidligere Regler om Exekution af Bødedomme, og at de

saaledes ester Forordning 6. December 1743, jvfr. Kancelli¬

skrivelse af 28. Mai 1803, 17. April 1817 og 13. Juni

1837*) samt Justitsministeriets Skrivelse af 4. November

1870**) (Ministerialtidende 1871 A. Bilag 2 Nr. 21)

paahviler Amtet efter Modtagelsen fra vedkommende Over¬

domstol af Extraktudskrift af Domskonklusionen at foran¬

ledige, at den tilstilles vedkommende kriminelle Foged til

Forkyndelse og videre Foranstaltning, hvorhos bemærkes, at

forsaavidt Domfældte i det foreliggende Tilfælde har udtalt

Ønske om at tiltræde Afsoningen af den suhsidiært idømte

Fængselsstraf inden Udløbet af torminus executionis, kan

der ikke være noget til Hinder for at efterkomme en saadan

Begjæring.

*) Se nærværende Samlings 5. Hæfte Side 117.
**) Se nærværende Samlings 9. Hæfte Side 80.
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Justitsmin. Skr. (til Ministeriet for Kirke= og 12. Apri.

Undervisningsvæsenet) ang. et Andragende om, at

der maatte foretages en Rettelse i en Kirkes Mini¬

sterialbog med Hensyn til, at Andrageren var udlagt

og i Kirkebogen indført som Fader til et af en

frasepareret Kvinde født Barn, der var døbt i den)
nævnte Kirke med bemeldte Kvindes fraseparerede

Mands Efternavn.

at Ministeriet vel intet finder

at erindre imod, at der tilføies Kirkebogen, at den udlagte

Barnefader har protesteret imod Udlæggelsen, men at man

ikke kan tilraade, at Udlæggelsen udslettes, saa længe han

ikke har erhvervet en Dom, hvorved han lige over for

Moderen kjendes berettiget til at forlange Udlæggelsen ud¬

slettet af Kirkebogen.

Justitsmin. Skr. (til Amtmanden over Veile 13. April.

Amt) ang. en Distriktslæges Berettigelse til at be¬

regne sig 4 Kr. i Honorar for en af ham i Henhold

til Amtets Skrivelse af 10. November f. A. afgiven

Indberetning om et af ham den 17. Povember f. A.

føretaget Eftersyn af en Fattiggaard.

at vedkommende Distriktslæge, da

den i Amtets ovennævnte Skrivelse af 10. November f. A.

indeholdte Anmodning kun gik ud paa, saavidt muligt lei¬

lighedsvis, i Forbindelse med andre Forretninger, at efterse

Fattighuse m. m. og derefter om Eftersynet at afgive Ind¬

beretning, ikke i Henhold til Plakat 4. Oktober 1825 6 8

kan gjøre Krav paa noget Honorar for den ovennævnte

Forretning.
6*
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15. April Lov om en forandret Affattelse af Konkurs¬

Nr. 66. lovens §§ 37, 50, 130 og 131. (Justitsministeriet.)

Indm. Saml pag. 173.

15. April. Lov om Jurisdiktionsforandringer i Kjøben¬

Nr. 67. havns Amt. (Justitsministeriet.)

Indm. Saml. pag. 175.

15. April. Foreløbig Lov om Ophævelse af foreløbig Lov

Nr. 68 af 5. Mai 1885 ang. Forholdsregler for at hindre

Misbrug af den nindskrænkede Adgang til at anskaffe

Vaaben og ove sig i disses Brug. (Justits¬

ministerict.)

Indm. Saml. pag. 177.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. (til Skoledirek¬15. April.

tionen for Arts og Løve Herreder) ang. bl. a., at

Skoleforsømmelser, der hidrøre fra Sygdom, Uføre,

Uveir eller andre uoverstigelige Hindringer, eller

hvortil Skolekommissionens Tilladelse er erhvervet,

kunne betragtes som „Forsømmelser af lovlig

Grund“ medens alle andre Skoleforsømmelser

blive at anse som Forsømmelser uden lovlig

Grund.

23. April. Indenrigsmin. Skr. (til Amtmanden over Svend¬

borg Amt) ang, at det ikke kan paalægges Nogen

mod hans Villie at overtage det i 8 3 i Lov om
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Foranstaltninger mod Oldenborrer af 1. April d. 23. April.

A. ommeldte Hverv vedrørende Modtagelse, Til¬

intetgjørelse eller Uskadeliggjørelse af de indsamlede

Oldenborrer.

Kirke= og Undervisningsmin. Cirk. stil Biskop= 25. April.

perne) ang. den daglige Klokkeringning m. V.

I Overensstemmelse med en af det kirkelige Raad

afgiven Betænkning angaaende en Beretning til Ministeriet

om, at den daglige Ringning med Kirkeklokken paa mange

Steder er gaaet af Brug, skulde Ministeriet tjenstligst an¬

mode Deres Høiærværdighed om behagelig at ville ind¬

skjærpe de vedkommende Skolelærere i det Dem betroede

Stift eller Sognemændene, hvor Forpligtelsen til at besørge

Klokkeringningen undtagelsesvis paahviler disse, Over¬

holdelsen af Bestemmelsen i D. L. 2—15—5 om regel¬

mæssig Ringning med Kirkeklokkerne Morgen og Aften

samt Bestemmelserne i Forordningen af 27. Marts 1686

om Ringning store Bededags Aften og i Kirkeritualet Kap. 1

§ 1 om Kimning Aftenen før de store Helligdage, Juledag,

Paaskedag, Christi Himmelfartsdag og Pintsedag, saavelsom

paa selve Helligdags=Morgenen i Forbindelse med Ring¬

ningen, forsaavidt angaar den daglige Ringning Morgen og

Aften, dog under Iagttagelse af billigt Hensyn til Skole¬

lærerne, i hvilken Henseende henvises til, at der ved Lov af

8. Marts 1856 § 16 er givet Ministeriet Ret til med

Sogneraadets Samtykke, eller hvis dette nægtes, med Skole¬

raadets, at forhøie det foreskrevne Vederlag af 20 Kr. for

de Kirkebyens Skolelærer som saadan paahvilende For¬

pligtelser der, hvor det efter Omstændighederne maatte

findes for ringe.
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26. April.

Nr. 74.

2. Mai.

128 Cirk. ang extraordinære Indkaldelsesordrer.

Bekjendtgjørelse om Forandring i Reglement af

10. December 1883 for Ordens Overholdelse m. m.

paa Kjøbenhavns Inderrhed og i Kjøbenhavns Havn.

(Indenrigsministeriet).

Indm. Saml. pag. 177.

Justitsmin. Cirk. (til Udskrivningscheferne,

Lægdsforstanderne og Mønstringsbestyrerne) ang.

Omgangen med extraordinære Indkaldelsesordrer og

Mobiliseringsordrer i Henhold til Anordning af 4.

December 1886.

Medens man med Hensyn til, hvad der ved Vare¬

tagelsen af Udskrivningschefernes, Lægdsforstandernes og

Mønstringsbestyrernes Forretninger samt i Kjøbenhavn og

Kjøbstæderne af Lægdsmandsforretningerne bliver at iagttage i

Henhold til den allerhøieste Anordning af 4. December

1886 om Indkaldelse under særlige Forhold af Mandskab

m. m. til Hæren og Søværnet, iøvrigt kan henvise til An¬

ordningens Bestemmelser, skal Følgende særlig bemærkes.

I Overensstemmelse med derom ført Brevvexling

mellem Justitsministeriet og de militære Ministerier er der

paa Bagsiden af de extraordinære Indkaldelsesordrer optaget

de fornødne Bestemmelser angaaende Omgangen med disse,

hvortil kun skal føies, at der selvfølgelig ved enhver efter

Lægdsmandens Modtagelse af Ordrerne stedfindende Af¬

gang eller Tilgang vil gjennem Lægdsforstanderne være

at træffe Foranstaltning til, at den tilsvarende extraordinære

Indkaldelsesordre enten tilbagesendes eller, hvis Vedkom¬
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mende er overgaaet til et andet Lægd, oversendes til Lægds¬

manden for dette til Indordning i paagjældende Aargang

og Afdeling af de hos ham beroende Indkaldelsesordrer.

Hvad dernæst angaar Omgangen med en eventuel

Mobiliseringsordre, da bliver det at iagttage, at denne

aldrig kommuni¬selv om telegrafisk Meddelelse benyttes —

ceres Lægdsmændene i forkortet Form, men som fuldstændig

udfyldt Blanket, hvorhos Lægdsforstanderen samtidig med

at kommunicere Mobiliseringsordren har at tilstille Lægds¬

manden et passende Beløb til Bestridelse af Reisepenge¬

udbetalinger, forsaavidt Fribefordring ei kan benyttes.

Sluttelig bemærkes, at Bestemmelsen i Anordningens

§ 16 om Optagelse i Søfartsbøgerne af et Uddrag af An¬

ordningen er gjennemført saaledes, at medens der i samtlige

Søfartsbøger, som fremtidig tilstilles Udskrivningskredsene,

vil være indlemmet i Texten det fornødne Uddrag af An¬

ordningen, vil der med Hensyn til de alt cirkulerende

Søfartsbøger være at forholde saaledes, at der, saasnart de

komme nogen af Udskrivningsantoriteterne i Hænde, bliver

at vedhæfte dem et Særtryk af bemeldte Anordningsuddrag,

hvoraf der vil blive tilstillet Udskrivningskredsene en fore¬

løbig Beholdning, der vil kunne forøges ved senere

Rekvisition.

Justitsmin. Cirk. (til Lægdsmændene) ang. 2. Mai.

hvad der vil være at iagttage ved Gjennemførelsen

af Anordning 4. December 1886 om Indkaldelse

under særlige Forhold af Mandskab m. m. til Hæren

og Soværnet.

I Henhold til den allerhøieste Anordning af 4. De¬

1887.

2. Mai.
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130 Cirk. ang. extraordinære Indkaldelsesordrer.

cember 1886 om Indkaldelse under særlige Forhold af

Mandskab m. m. til Hæren og Søværnet bliver udenfor

Kjøbenhavn og Kjøbstæderne Følgende at iagttage:

I.

Til Brug, naar der ved en saakaldet Mobiliseringsordre

ndgaar Befaling til at sætte Hæren og Søværnet i

kampdygtig Stand (mobilisere dem), opbevarer Lægdsmanden

efternævnte Papirer der tilstilles ham gjennem Lægds¬

forstanderen:

2) Extraordinære, Indkaldelsesordrer for

Mandskab. For alt efter den første samlede Ud¬

dannelse fra Hæren og Søværnet hjemsendt Mandskab

——med Undtagelse af Befarne — bliver der ud¬

færdiget og tilstillet Lægdsmændene extraordinære

Indkaldelsesordrer. Ved Modtagelsen af disse har

Lægdsmanden at undersøge, hvorvidt de Værne¬

pligtige, paa hvilke Ordrerne lyde, ere tilstede i hans

Lægd, og om Rullebetegnelsen paa Ordrerne stemmer

med Rullen. De Ordrer, der maatte være urigtige,

eller for hvilke de tilsvarende Værnepligtige ikke

findes i Lægdet, sender Lægdsmanden strax tilbage til

Lægdsforstanderen med Bemærkning herom. De

øvrige extraordinære, Indkaldelsesordrer opbevarer

Lægdsmanden, ordnede afdelingsvis og aargangsvis,

indtil der udgaar og gjennem Lægsforstanderen til¬

stilles ham Ordre til, at Mobilisering skal finde

Sted. Den saaledes foreskrevne Omgang med de

extraordinære Indkaldelsesordrer gjælder selvfølgelig

ikke blot de første Ordrer, Lægdsmanden modtager,

men samtlige Ordrer, der i Aarenes Løb blive ham

tilstillede.

Ved enhver Afgang i Lægdsmandens Rulle har

han uopholdelig at sende den tilsvarende extraordinære
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Indkaldelsesordre tilbage til Lægdsforstanderen, lige= 2. Mai.

som han ved enhver Tilgang fra andre Lægder vil

gjennem Lægdsforstanderen erholde den for den Paa¬

gjældende bestemte extraordinære Indkaldelsesordre

tilsendt, der da indordnes i vedkommende Aargang

og Afdeling af Indkaldelsesordrer

Extraordinære, Indkaldelsesordrer for

Stamheste. Der skal af Rytter= og Artilleri¬

Regimenterne være udfærdiget extraordinære Ind¬

kaldelsesordrer for Heste, som ere udstationerede udenfor

vedkommende Afdelings Garnison. Disse Ordrer

opbevares, regimentsvis ordnede, ligeledes af Lægds¬

mændene, der erholde dem tilsendte af Lægds¬

forstanderen.

Blanketter til Mobiliseringsordrer. Derc)

tilstilles hver Lægdsmand gjennem Lægdsforstanderen

et Antal Blanketter, der, naar Mobiliseringsordre

udgaar, skulle udfyldes og afsendes efter de derom

nedenfor givne Regler.

d) Fortegnelse over Personer, til hvem

Mobiliseringsordre i sin Tid skal sendes¬

En saadan Fortegnelse tilstilles Lægdsmanden gjen¬

nem Lægdsforstanderen, og bliver i Forening med

de extraordinære Indkaldelsesordrer og Blanketterne til,

Mobiliseringsordrer at opbevare af Lægdsmanden

der vil blive underkastet Eftersyn med Hensyn til,

om han har samtlige her nævnte Papirer i behørig

Orden.

II.

I. Naar der fra Krigsministeren udgaar Ordre til

Mobilisering, erholder Lægdsmanden gjennem Lægds¬

forstanderen Mobiliseringsordre meddelt, hvorefter han har

at foretage Følgende:

a) Lægdsmanden træffer uopholdelig Foranstaltning til,
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h)
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at der ringes med Kirkeklokkerne i hans Lægd, hvilken

Ringning skal fortsættes uafbrudt i 3 Timer.

Endvidere skal Lægdsmanden ufortøvet udfylde de

ovenfor under I. C. nævnte hos ham beroende Blan¬

ketter til Mobiliseringsordrer nøie overensstemmende

med den ham fra Lægdsforstanderen tilsendte Mobili¬

seringsordre og efter at have forsynet hver saaledes

udfyldt Blanket med sin Underskrift, der sættes

umiddelbart efter Ordene „Afskriftens Rigtighed be¬

kræftes af“, har han snarest mulig at sende et

Exemplar til hver af de Personer, hvis Adresser i

dette Øiemed fornd ere ham opgivne gjennem Lægds¬

forstanderen ifølge den ovenfor under I. d. om¬

handlede Fortegnelse, samt til Formanden for Sogne¬

raadet, som bor i hans Lægd.

Lægdsmanden foranlediger derhos udfyldte, bekræftedec)

og underskrevne Mobiliseringsordrer opslaaede paa

Jernbanestationer, Hoteller, Gjæstgivergaarde, Kroer,

Gadehjørner og andre offentlige Steder i Lægdet.

Hvis der udkommer Aviser, hvor han har Bopæl,)

indrykker han dernæst Ordren i disse.

Endelig søger Lægdsmanden ved Ilbud (ridende ellerc)

kjørende Tud) Ordren bragt til almindelig Kundskab.

2. Naar der alarmeres paa den ovennævnte Maade,

skal enhver Værnepligtig — saavel af Linien som af For¬

stærkningen samt af det befarne Mandskab — der paa den

Tid opholder sig i Lægdet, uopholdelig henvende sig til

Lægdsmanden, der giver ham Oplysning om, hvorvidt han

ifølge Mobiliseringsordrens Udvisende er indbefattet under

Indkaldelsen. Er dette Tilfældet, udleverer Lægdsmanden

ham den for ham bestemte ovenfor under I. 2. omhandlede

Indkaldelsesordre efter at have forsynet den med sin Under¬

skrift samt Angivelse af Tiden for Udleveringen. Lægds¬
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manden giver derhos den Indkaldte Ordre for, naar og 2. Mai.

hvorledes han skal afgaa. Afreisen bestemmes af Lægds¬

manden saaledes, at der i Reglen gives den Værnepligtige

en Frist af 6 Timer efter Ringningens Ophør, og at han

paa den hurtigste Maade kommer til sit Bestemmelsessted.

Det Mandskab, for hvilket der ikke forefindes Ind¬

kaldelsesordre, men som henhører til Aargange eller Ve¬

farenhedsgrader og Togtklasser, der indkaldes, gives af

Lægdsmanden Paalæg om at begive sig til vedkommende

Garnison, hvis Paagjældende henhører til Hæren, eller til

Orlogsværftet, hvis han enten som Befaren eller som

Lægdsrullemand henhører til Søværnet. Dette Paa¬

læg indføres af Lægdsmanden i Vedkommendes Af¬

regningsbog (for Søværnets Vedkommende Hjemsendelsespas,

Hjemsendelsesbevis eller Søfartsbog).

Skjønner Lægdsmanden, at det ikke er forbunden med

væsentlig Tidsspilde, kan han ogsaa beordre den, der hen¬

hører til et andet Lægd, hvor der ligger Indkaldelsesordre

for ham, til at begive sig til dette Lægd for at modtage

Ordren.

Ved Udleveringen af de extraordinære Indkaldelsesordrer

og ved Tilbageleveringen af de paategnede Afregningsbøger,

Hjemsendelsespas, Hjemsendelsesbeviser og Søfartsbæger, har

Lægdsmanden at meddele den Værnepligtige, at disse Doku¬

menters Forevisning giver ham Ret til at befordres frit

til Bestemmelsesstedet paa alle Statsbaner og de dem under¬

lagte Dampskibe og Dampfærger samt i Reglen paa alle

private Jernbaner og Dampskibe.

Dersom Veien, som de Værnepligtige skulle tilbage¬

lægge til den paa Reiseruten nærmeste Jernbanestation eller

Dampskibshavn eller til selve Bestemmelsesstedet, er mere

end 2 Mil, skal det indkaldte Mandskab befordres til denne

Station eller Havn eller dette Bestemmelsessted paa Vogn,

som Lægdsmanden rekvirerer.
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3. Til Bestridelse af Udbetaling af Reisepenge, for¬

saavidt Fribefordring ei kan benyttes, vil Lægdsmanden

samtidig med Mobiliseringsordrens Meddelelse modtage et

passende Forskud fra Lægdsforstanderen.

4. Naar der alarmeres paa den ovennævnte Maade

have Foderværterne for de hos dem udstationerede Stam¬

heste hos Lægdsmanden at afhente den hos ham beroende,

ovenfor under I. b. omhandlede Indkaldelsesordre. For¬

inden Ordrens Udlevering har Lægdsmanden at forsyne

den med sin Underskrift og med Angivelse af Tiden for

Udleveringen.

5. Hvis en Værnepligtig eller en Fodervært, for hvis

Vedkommende en Indkaldelsesordre foreligger, ikke afhenter

Ordren, skal Lægdsmanden hurtigst mulig søge Oplysning

om ham og sende Bud efter ham.

6. Saasnart ske kan, skal Lægdsmanden gjøre Ind¬

beretning til Lægdsforstanderen om:

hvilke indkaldte Værnepligtige der paa Grund af2)

Forfald ikke ere afgaaede til deres Bestemmelsessted,

for hvilke indkaldte Værnepligtige Indkaldelsesordreb)

ikke er udleveret, med Angivelse af de Oplysninger,

der haves om Vedkommendes Opholdssted, og

hvilke Værnepligtige af andre Lægder der ere be¬c)

ordrede til at afgaa til deres Afdelinger uden Ind¬

kaldelsesordrer.

Allerhøieste Resolution ang. Indførelsen af et

nyt Provsteløfte.

Indm. Saml. pag. 178.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. (til Skole¬

direktionen for Ringsted og Alsted Herreder) ang.,
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at Examensprotokoller kunne forlanges benyttede i 3. Mai¬

Privatskoler.

I et hertil indkommet Andragende har Friskolelærer

N. N., som det vil være Direktionen bekjendt, besværet sig

over, at Skolekommissionen for N. N. Sogn i Henhold til

Direktionens Skrivelse af 14. December 1886 har paalagt

ham i Stedet for at benytte løse Lister at føre en ham af

Sogneraadet tilstillet Examensprotokol.

Efter i denne Anledning at have modtaget Direktionens

Erklæring af 5. f. M. skulde man tjenstligst melde, at

Skolekommissionen, der ifølge Lov af 30. September 1864

skal forestaa Examen i Andragerens Skole, maa have Ret

til at forlange dennes ydre Former indrettede efter Examen

i de offentlige Skoler, og at man derfor maa være enig

med Direktionen i, at Skolekommissionen i nærværende

Tilfælde har været fuldt beføiet til at paabyde Indførelsen

af en Examensprotokol, hvorved der tilmed ikke vil blive

paaført Andrageren nogen Udgift, da Sogneraadet vil an¬

skaffe og bekoste Protokollen.

Midlertidig Organisationsplan for Statsbanerne. 5. Mai.

(Indenrigsministeriet). Nr. 86

Indtil anderledes ved Lov bestemmes, gjælder følgende

Organisationsplan for Driften af Statsbanerne:

I. Generaldirektøren.

Den umiddelbart under Indenrigsministeren staaende

Generaldirektør, hvem Driften af alle de Jernbaner med

tilhørende Dampskibs= og Dampfærgeforbindelser, hvis Drift

er eller maatte blive overtagen af Staten, ifølge kongelig

Anordning af 17. April 1885 er underlagt, har Sæde i

Kjøbenhavn.

I den almindelige Ledelse af Driften bistaas han af
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5. Mai. en Centralforvaltning og i Ledelsen af den daglige

Tjeneste af Linieforvaltninger.

II. Centralforvaltningen.

Centralforvaltningen, der har sit Sæde i Kjøbenhavn,

er delt i 4 Afdelinger, hvoraf hver forestaas af en Af¬

delingschef.

1. Afdeling.

Under 1. Afdeling er henlagt Journalisering og For¬

deling af indkomne Sager, Sager vedkommende Statsbane¬

driftens Organisation, Sager, der angaa Personellet,

Ansættelser, Forflyttelser, Belønninger, Forfremmelser, Orlov,

Afskedigelser, Disciplinærvæsen, Lønningsvæsen, Kautions¬

væsen, Alderdomsforsørgelse, Sygekassevæsen, Uniformvæsen,

Affattelse af almindelige Tjenesteregler, Fribefordringsvæsen,

Behandling af Klager, Besværinger og Erstatnings¬

fordringer, forsaavidt de ikke ere henlagte til en anden Af¬

deling, Redaktion og Kodifikation af Tjenstordre=Samlingen,

Bestyrelse af Statsbanernes Bogsamling, Sammenstilling

af de aarlige Driftsbudgetter og af Forslag til Bevillinger

paa Finantsloven. Midlertidigt og indtil en fælles Pen¬

sions= eller Forsørgelsesordning er tilveiebragt, behandles

Alderdomsforsørgelsessagerne for deres Vedkommende, som

ikke ere Medlemmer af Pensionskassen for de ved de tid¬

ligere sjællandske Statsbaner fast Ansatte, igjennem 2. Af¬

deling.

Under Afdelingen er henlagt

et Expeditionskontor,

der forestaas af en Kontorchef.

2. Afdeling.

Under 2. Afdeling er henlagt: Statsbanernes Kasse¬

væsen, Bogholderi samt Indtægts= og Udgiftsrevision,

Billet= og Blanketforvaltningen, Affattelse af den almindelige

Statistik, af Aars= og andre Regnskaber samt de aarlige

Driftsberetninger, Affattelse af almindelige Instruktioner
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angaaende Regnskabsføring og Expeditionsformer, Sager,

der angaa Tarifvæsen og Befordringsbestemmelser, derunder

Overenskomster med andre Befordringsentrepriser om direkte

Expedition, Sager, der angaa Fragtmoderationer, Billet¬

refusioner, Fragtreklamationer o. desl., samt midlertidigt

Alderdomsforførgelsessagerne for deres Vedkommende, som

ikke ere Medlemmer af Pensionskassen for de ved de tid¬

ligere sjællandske Statsbaner fast Ansatte.

Under denne Afdeling er henlagt

et Expeditionskontor,

der forestaas af en Kontorchef;

et Hovedbogholderi og et Anvisningskontor,

der forestaas af en Kontorchef, og i hvilket tillige ansættes

en Underbogholder;

et Hovedkassererkontor,

der forestaas af en Kontorchef (Hovedkasserer), og ved

hvilket tillige ansættes en Kassekontrollør;

fire Revisionskontorer,

af en Kontorchef;der hver forestaas

en Blanketforvaltning,

som bestyres af en Forstander (Blanketforvalter);

et Billettrykkeri,

der bestyres af en Forstander.

Hovedledelsen af samtlige Revisionskontorer samt af

Blanketforvaltningen og Billettrykkeriet overdrages en af

Cheferne for Revisionskontorerne ved Siden af hans For¬

retninger som Chef for vedkommende Kontor.

Endvidere er under Afdelingen henlagt

et statistisk Kontor,

der forestaas af en Kontorchef.

Endelig henhører under denne Afdeling følgende i

Aarhus etablerede Kontorer:

et Filial=Bogholderkontor,

der forestaas af en Filial=Bogholder;

1887.
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et Hovedkassererkontor,

der forestaas af en Hovedkasserer, og

et Udgiftsrevisionskontor,

der forestaas af en Kontorchef.

3. Afdeling.

Under 3. Afdeling er henlagt: Sager, der angaa Vedlige¬

holdelsen af Banerne med alle dertil hørende faste Anlæg, samt

af de Banerne tilhørende Havne, Forandringer og Udvidelser af

disse Anlæg, Vedligeholdelse og Forøgelse af Banernes Materiel:

Lokomotiver, Vogne, Skibe m. m., Sager, der angaa de

Banerne tilhørende faste Eiendomme, Vei= og Vandløbs¬

sager, Assurance af fast og rørlig Eiendom, Sager, der

angaa Banepolitivæsen, Banernes Bevogtning og Sikker¬

hedsforanstaltninger for Driften, den elektriske Telegraf og

andre Signalindretninger, Sager, der angaa Ordningen og

Udførelsen af Bane=, Værkssteds= og Lokomotivtjenesten,

derunder indbefattet Kul= og Vandforsyning samt Vogn¬

tilsyn, Auskaffelse af Inventar og Forbrugsgjenstande til

Bane=, Maskin= og Søfartsforvaltningen, Affattelse af alminde¬

lige Instruktioner for disse Forvaltninger samt kritisk Revi¬

sion af deres Regnskaber og Budgetforslag m. v.

Under Afdelingen er henlagt

to Expeditionskontorer,

der hvert forestaas af en Kontorchef.

4. Afdeling.

Under 4. Afdeling er henlagt: Sager, der angaa

Kjøreplaner for Togene og Fartplaner for Skibene samt

Togenes og Skibenes Fremførelse, Betjening og Benyt¬

telse, deres Opvarmning, Belysning og Renholdelse, Des¬

infektion, Sager, der angaa gjensidig Vognbenyttelse med

fremmede Baner og de sig dertil knyttende Afregninger,

Sager, der angaa Stationernes Betjening og Benyttelse,

deres Opvarmning, Belysning, Renholdelse, Dragervæsen,

Restaurationsvæsen, Hestehold, Vognmandskjørsel, Rangering
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paa Stationer, Befordring paa Havnespor m. v., Anskaffelse 5. Mai.

af Inventar og Forbrugsgjenstande til Stations= og Tog¬

tjenesten, Udfærdigelse a almindelige Instruktioner for denne

Tjeneste, kritisk Revision af Trafikforvaltningernes Regnskaber

og af deres Budgetforslag.

Under Afdelingen er henlagt:

et Expeditionskontor,

der forestaas af en Kontorchef.

Generaldirektøren bestemmer, gjennem hvilken Afdeling

saadanne Sager skulle behandles, der ikke maatte være hen¬

lagte under nogen bestemt Afdeling. Han kan henvise

Sager, der berøre flere Afdelingers Forretningskreds, til

samlet Behandling i en af de paagjældende Afdelinger.

Kommitteret i Aarhns.

Under Centralforvaltningen ansættes endvidere som

stedlig Repræsentant for samme en Kommitteret for Stats¬

banerne i Jylland og Fyn med Sæde i Aarhus; dennes

Forretningsomraade fastsættes af Indenrigsministeren efter

Forslag af Generaldirektøren.

Under den Kommitterede bestaar:

et Kontor,

der forestaas af en som Chef fungerende Fuldmægtig.

Jøvrigt ansættes under Centralforvaltningen det fornødne

Kontorpersonale af Fuldmægtige, Assistenter og Bude.

Overingeniøren for større Udvidelser af i Drift værende

Baner.

Under Centralforvaltningen henhører endelig indtil

videre en Overingeniør, der i det Omfang, som Inden¬

rigsministeren bestemmer, fungerer som Leder af større Ud¬

videlser af de i Drift værende Baner. Der gives denne

den efter Forholdene fornødne Kontorassistance.
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III. Linieforvaltningerne.

Udførelsen af den egentlige Drifts= og Vedligeholdelses¬

tjeneste besørges gjennem

a. Linieforvaltningerne for Banerne paa Sjælland.

b. Linieforvaltningerne for Banerne i Jylland=Fyn og

C. Søfartsforvaltningen.

Hver af de under a. og b. nævnte Linieforvaltninger

deler sig i en Bane=, en Maskin= og en Trafikforvaltning,

der hver forestaas af en umiddelbart under Generaldirek¬

tøren sorterende Forvaltningschef: Banechef, Maskinchef og

Trafikchef, Forvaltningscheferne for Sjælland med Sædei

Kjøbenhavn og Forvaltningscheferne for Jylland=Fyn i

Aarhus. I Spidsen for Søfartsforvaltningen staar en

ligeledes umiddelbart under Generaldirektøren sorterende

Forvaltningschef, Søfartschefen, med Sæde i Kjøbenhavn.

IV Baneforvaltningerne.

Banecheferne have at sørge for, at Banerne med dertil

hørende Bygninger og andre faste Anlæg samt Havne ved¬

ligeholdes i god og forsvarlig Stand, og at Banerne be¬

vogtes tilbørligt, saa at de til enhver Tid med Sikkerhed

kunne benyttes, de have et sørge for, at de Forvaltningen

vedkommende Love, Anordninger og Bestemmelser nøie over¬

holdes, de have at vaage over, at Banens Eiendomsgrænser

respekteres; til Forandringer eller Udvidelser af bestaaende

Anlæg samt til nye Anlæg have de, naar det forlanges, at

affatte Projekter og Overslag, ligesom ogsaa at bringe dem

til Udførelse, de have at gjøre Forslag til Anskaffelse af de

til den dem underlagte Forvaltning fornødne Redskaber,

Inventarie=, Forbrugs= og Beklædningsgjenstande, at mod¬

tage, prøve og fordele dem, og at sørge for deres Op¬

bevaring. De have at føre de foreskrevne Penge=, Lager=,

Inventarie= og andre Regnskaber, at affatte Lønuingslister

samt at revidere og bearbeide de Regnskaber og Rapporter,

som indsendes af deres Undergivne, ligesom ogsaa at føre
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den Baneforvaltningen vedrørende Statistik. Ligeledes have 5. Maj.

de at føre Kontrol med Forbruget af Skinner, Forbindel¬

sesdele og Sveller m. v. De have at ordne, lede og tilse

hele den dem underlagte Tjeneste, at sørge for Tjenst¬

personalets Fordeling og for dets Uddannelse samt at affatte

specielle Instruktioner for dets Tjeneste. Endvidere have de

at afgive Erklæringer og Indberetninger til Generaldirek¬

tøren, derunder indbefattet en aarlig Beretning om For¬

valtningens Virksomhed, og at gjøre de fornødne Indstil¬

linger til samme, derunder indbefattet aarlige Budgetforslag

og Forslag til Finanslovbevillinger. Endelig have de at

sørge for Opbevaring af de Forvaltningen tilhørende Arkiv¬

sager, Tegninger, Planer, Kort m. v.

Til Bistand for Banecheferne er under hver af dem

henlagt

et Kontor,

som forestaas af en Kontorchef, og hvori ansættes det for¬

nødne Personale af Ingeniør=Assistenter, Fuldmægtige,

Regnskabsførere og Materialforvaltere, Materialskrivere,

Tegnere, Assistenter og Bude.

Den, under Baneforvaltningerne henlagte Tjeneste

deler sig i:

2.Lagertjenesten eller Tjenesten ved Forvaltningens

Hovedlager, hvilken Tjeneste bestyres af den paa

vedkommende Forvaltnings Kontor ansatte Material¬

forvalter og udføres af Magazinkarle, Arbeidere

m. Fl.

b. Den egentlige Vanetjeneste, der omfatter Udførelsen

af alle de Arbeider, som ere fornødne for at ved¬

ligeholde Banerne med de til dem hørende Byg¬

ninger og øvrige faste Anlæg og Indretninger samt

de til Banerne hørende Havne i god og forsvarlig

Stand, Udførelsen af alle de Ombygnings= og Ud¬

videlsesarbeider, som maatte blive Baneforvaltningen
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overdragne, Tilsynet med de paa Banerne til Stede

værende Bygnings= og andre Materialier og Be¬

vogtningen af Banerne med tilhørende Niveau¬

Passager m. v.

For denne Tjenestes Vedkommende inddeles

Banerne i Sektioner, hvis Antal ikke kan overstige

1 for hver 20 Mil Bane, og hvoraf hver forestaas

af en Baneingeniør. Sektionerne deles atter i Ved¬

ligeholdelses=Strækninger, der ere underlagte Over¬

banemestre, under hvem Arbeidskolonner, bestaaende

af en Baneformand og det fornødne Antal Bane¬

arbeidere, udføre de fornødne Arbeider paa Banen

og i Forening med Banevogtere, Ledvogtere og Led¬

vogtersker Bevogtningen af Banen med tilhørende

Niveau=Passager m. v. Til Betjening og Bevogt¬

ning af Svingbroer ansættes Brofogder og Bro¬

karle. Tilsynet med Bygningerne paa Sektionen

samt Ledelsen af de ved dem forefaldende Arbeider

er underlagt bygningskyndige Overbanemestre. Bane¬

ingeniørerne, der foruden at forestaa den omhandlede

Tjeneste tillige have at affatte Projekter med Over¬

slag til Forandringer eller Udvidelser af bestaaende

Anlæg og at aflægge Penge=, Material= og Lager¬

regnskaber for deres Sektions Vedkommende, erholde

fornøden Kontorassistance.

Telegraftjenesten, der omfatter Udførelsen af alle de

Arbeider, som ere fornødne for at vedligeholde Ba¬

nernes elektriske Telegraf samt deres faste Signal¬

og andre Sikkerhedsapparater i god og forsvarlig

Stand og at tilveiebringe nye eller forandre og

udvide ældre Anlæg af den anførte Art, samt Til¬

synet med de paa Banerne til Stede værende Be¬

holdninger af Reservegjenstande og Forbrugs¬

materialier.
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Denne Tjeneste forestaas for hver af de tvende 5. Mai.

Baneforvaltningers Vedkommende af en Telegraf¬

ingeniør, der assisteres af Telegrafmestre. Arbei¬

derne udføres af Telegrafarbeidere under Ledelse af

Telegrafformænd. Telegrafingeniørerne, der foruden

at forestaa den omhandlede Tjeneste tillige have at

affatte Projekter med Overslag til Forandringer eller

Udvidelser af bestaaende Anlæg og at aflægge Penge=,

Material= og Lagerregnskaber, erholde fornøden

Kontorassistance.

Under den jydsk=fynske Baneforvaltning ansættes

en Plantør, som har at føre Tilsyn med Plant¬

ningerne paa Banen og med deres Vedligeholdelse.

V. Maskinforvaltningerne.

Maskincheferne have at sørge for Afgivelsen af de til

Togenes Fremførelse fornødne Lokomotiver med Tændere,

for deres Betjening og Forsyning med Kul og Vand og

for, at Banernes Lokomotiver, Tændere, Vogne og Maskiner

m. v. vedligeholdes i god og forsvarlig Stand. De have

at føre Tilsyn med de Forvaltningen overladte Bygninger,

Anlæg og Indretninger samt med det tjenstgjørende Vogn¬

materiel og at sørge for dettes Eftersyn og Forsyning med

Smørelse. De have at sørge for, at de deres Forvaltning

vedkommende Love, Anordninger og Bestemmelser nøie

overholdes. De have at gjøre Forslag til Forandring af

ældre og til Anskaffelse af nye Lokomotiver, Maskiner o.

desl., eventuelt at affatte Planer, Specifikatiouer og Over¬

slag til Lokomotiver, Vogne, Maskiner og andre Indret¬

ninger, der falde ind under Maskinvæsenets Omraade, og

tillige at lade saadant Materiel bygge i Banernes Værk¬

steder eller, forsaavidt dets Bygning bortkontraheres, at føre

fornøden Kontrol dermed samt endelig at modtage bemeldte

Materiel og at underkaste det de nødvendige eller foreskrevne

Prøver, forinden det tages i Brug. De have at gjøre
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5. Mai Forslag til Anskaffelse af de til den dem underlagte Tjeneste

fornødne Redskaber, Inventarie=, Forbrugs= og Beklæd¬

ningsgjenstande, at anskaffe dem, naar de dertil ere bemyn¬

digede, at modtage og prøve dem, at fordele dem samt at

sørge for deres Opbevaring. De have at føre de fore¬

skrevne Penge=, Lager=, Inventarie= og andre Regnskaber,

at affatte Lønningslister og Beregninger over de det dem

underlagte Personale tilkommende Milepenge og øvrige

Emolumenter samt at revidere og bearbeide de Regnskaber,

som indsendes af deres Underordnede, ligesom ogsaa at føre

den Maskinforvaltningen vedkommende Statistik. Ligeledes

have de at revidere og bearbeide de af deres Undergivne

indsendte Rapporter og at føre Kontrol med Værkstedernes

Præstationer, med Lokomotivernes og Vognenes Benyttelse

samt med Forbruget af Brændsel, Olie og andre Materialier.

De have at ordne, lede og tilse hele den dem underlagte

Tjeneste, at sørge for Tjenestepersonalets Fordeling og for

dets Uddannelse, samt at affatte specielle Instruktioner for

dets Tjeneste. Ligeledes have de at affatte Tabeller over

Lokomotivernes Trækkeevne til Brug for Trafikforvaltningen.

Endvidere have de at afgive Erklæringer og Indberetninger

til Generaldirektøren, derunder indbefattet en aarlig Ind¬

beretning om Forvaltningens Virksomhed, og at gjøre de

fornødne Indstillinger til Samme, derunder indbefattet aar¬

lige Budgetforslag og Forslag til Finanslovbevillinger.

Endelig have de at sørge for Opbevaring af de Forvalt¬

ningen tilhørende Arkivsager, Tegninger m. v.

Til Bistand for Maskincheferne ved Behandlingen af

de under dem henhørende Sager er under hver af dem

henlagt

et Kontor,

som forestaas af en Kontorchef, og hvori er ansat det for¬

nødne Personale af Regnskabsførere, Materialforvaltere,



c)

Midlert. Organisalionspl. f. Statøb. 145 1887.

Fuldmægtige, Maskinassistenter, Konstruktører, Tegnere og 5. Mai.

Assistenter samt Bude.

Tjenesten under Maskinforvaltningen deler sig i:

Lagertjenesten eller Tjenesten ved Forvaltningensa)

Hovedlager, hvilken Tjeneste udføres af Magasin¬

karle, Kulmænd, Arbeidere m. Fl.;

Værkstedstjenesten, der omfatter Udførelsen af alleh)

de Arbeider, som forefalde ved Eftersynet og Ved¬

ligeholdelsen af Banernes Driftsmateriel m. v. samt

ved Udførelsen af de nye Arbeider, som maatte blive

vedkommende Værksied overdragne. Den deles atter

efter de specielle Værksteder: Lokomotiv= og Vogn¬

værkstedet, Smede=, Kjedel=, Maskin=, Metalstøber¬

Kobbersmede=, Karetmager=, Tømrer=, Snedker¬

Maler= og Sadelmagerværksteder. Værkstedstjenesten

udføres af Haandværkere, Maskin= og andre Ar¬

beidere m. Fl under Tilsyn af Værkmestre og Værkførere;

Lokomotivtjenesten, der omfatter:

1. Kjøre= og Remissetjenesten; hernunder indbefattet:

Kjørselen paa Banerne, Kul= og Vandforsyningen,

Reservetjenesten, Lokomotivernes Udvaskning, Ren¬

gjøring og Pudsning samt deres Opfyring, Udførelsen

af saadanne mindre Reparationer, som kunne fore¬

tages:Lokomotivremisserne, Tilsynet med de Maskin¬

forvaltningen overdragne Bygninger og andre Ind¬

retninger, Tilsynet med Forvaltningens Oplag af

Kul og andre Materialier udenfor Hovedlagrene og

Betjeningen af de paa Statsbanerne anlagte Gas¬

værker. Paa de Banestrækninger, hvor der be¬

nyttes Damp til Opvarmning af Personvogne,

henhører Pasningen af de dertil bestemte Appa¬

rater ogsaa til Lokomotivtjenesten.

2. Tilsynet med det tjenstgjørende Vognmateriel og

dettes Forsyning med Smørelse.

Tolvite Hæste. 7
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Lokomotivtjenesten udføres af Lokomotivførere

og Fyrbødere, Pumpere og Kulmænd, Fyrmænd

og Pudsere, Magasinkarle, Arbeidere og Væg¬

tere, Kjedelpassere samt Vognsmørere under Til¬

syn af Lokomotivmestre, Lokomotivformænd og

Vognopsynsmænd.

Under, Maskinforvaltningen for Sjælland

hører et Hovedlager i Kjøbenhavn, der bestyres

direkte under Forvaltningens Kontor af den der

ansatte Materialforvalter; Værkstedstjenesten er

henlagt til Centralværkstedet i Kjøbenhavn, der

bestyres af en Maskiningeniør. Lokomotiv¬

tjenesten i Sjælland bestyres af en Maskin¬

inspektør.

Under Maskinforvaltningen for Jylland=Fyn

hører et Hovedlager i Aarhus, der bestyres

direkte under Forvaltningens Kontor af den

der ansatte Materialforvalter. Værkstedstjenesten

er henlagt dels til Centralværkstedet i Aarhus

og dels til Filialværkstedet i Nyborg.

Det første bestyres af en Maskiningeniør, det

sidste af en Maskininspektør, der tillige bestyrer

det ved Værkstedet etablerede Lager ved Hjælp

af en Regnskabsfører og Materialforvalter, og

Lokomotivtjenesten paa de fynske Statsbaner.

Lokomotivtjenesten paa de jydske Statsbaner be¬

styres af tvende Maskininspektører.

Maskiningeniørerne og Maskininspektørerne er¬

holde den fornødne Kontorassistance.

VI. Trafikforvaltningerne.

Trafikcheferne have at besørge Trafiken paa Banerne.

De have at sørge for Togenes Sammensætning, Betjening

og hensigtsmæssige Benyttelse, for deres planmæssige

og sikre Gjennemførelse, at anordne de fornødne



Midlert. Organisationspl. f. Statsb. 147

Extratog samt at sørge for Vognenes Belysning, Ren¬

gjøring, Opvarmning, Afkøling og Desinfektion. De have

endvidere at besørge Fordelingen af Vognmateriellet og af

det til samme hørende løse Inventar. De have at sørge for Sta¬

tionernes Betjening, Belysning, Renholdelse og Opvarmning,

for Expeditionen og Befordringen af Reisende, Reisegods, Gods

og levende Dyr, for Udlevering, Udbringning og Lagring af

Gods, Efterlysning af manglende Gods, for Rangeringen og

og Hesteholdet paa Stationerne, og for Transporten paa Havne¬

banerne samt for Restaurationsvæsenet paa Stationerne. De

have at føre Tilsyn med alle de Trafikforvaltningen til Be¬

nyttelse overladte Bygninger og andre Anlæg og at sørge

for Vedligeholdelsen af Stationsinventariet, det løse Vogn¬

inventar m. v. De have at sørge for, at alle de Forvalt¬

ningen vedkommende Love, Anordninger og Bestemmelser

nøie overholdes. Naar det tilstedeværende Vognmateriel

ikke længere kan anses for tilstrækkeligt, have de at gjøre

Forslag til dets Forøgelse. De have at gjøre Forslag til

Anskaffelse af de til den dem underlagte Tjeneste fornødne

Redskaber, Jnventarie=, Forbrugs= og Beklædningsgjenstande

m. v. (derunder indbefattet løst Inventar til Vognene), at

anskaffe dem, naar de dertil bemyndiges, at modtage og

prøve dem, at fordele dem og at sørge for deres Opbevaring.

De have at føre de foreskrevne Penge=, Lager=, Inventarie¬

og andre Regnskaber, at affatte Lønningslister og Bereg¬

ninger over de det dem underlagte Personale tilkommende

Milepenge og øvrige Emolumenter, samt at revidere og be¬

arbeide de Regnskaber, som indsendes af deres Underordnede,

ligesom ogsaa at føre den Trafikforvaltningen vedkommende

Statistik. Ligeledes have de at revidere og bearbeide de af

deres Underordnede indsendte Rapporter, og at føre Kontrol

med Stationernes Kassevæsen samt med Forbruget af

Brændsel, Belysning og andre Materialier. De have at

ordne, lede og føre Tilsyn med hele den dem underlagte

Tjeneste, at fordele Tjenestepersonalet og sørge for dets Ud¬

1887.

———

5. Mai.
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5. Mai, dannelse, samt at affatte specielle Instruktioner for dets

Tjeneste. Endvidere have de at afgive Erklæringer og Ind¬

beretninger til Generaldirektøren og at gjøre de fornødne

Indstillinger til samme, derunder indbefattet det aarlige

Budgetforslag og Forslag til Finanslovbevillinger. Særlig

paahviler det Trafikcheferne at have deres Opmærksomhed

henvendt paa alle Forhold, som frembyde Interesse for

Trasiken, og som kunne bidrage til dens Fremme og Ud¬

vikling, og at gjøre Indstilling til Generaldirektøren derom.

Endelig have de at sørge for Opbevaringen af Forvaltnin¬

gens Arkivsager m. v.

Til Bistand for Trafikchefen i Sjælland er der under

ham henlagt

et Kontor,

som forestaas af en Kontorchef, og hvori der iøvrigt an¬

sættes det fornødne Antal af Fuldmægtige, Assistenter

og Bude.

Under Trafikchefen for Jylland=Fyn er der henlagt:

tvende Kontører,

det ene for almindelige og Stationstjeneste=Sager, det andet

for Togtjeneste=Sager. Hvert Kontor forestaas af en Kon¬

torchef, der assisteres af det fornødne Antal af Fuldmægtige,

Assistenter og Bude.

Den under Trafikforvaltningen henlagte Tjeneste

deler sig i:

a. Stationstjenesten, der omfatter Expedition af Rei¬

sende, Reisegods, Expres= Il= og Fragtgods samt

levende Dyr, Affattelse af Stationsregnskaber, Af¬

hentning, Udbringning, Af= og Paalæsning samt

Lagring af Gods, Anmeldelse om Ankomst af Gods,

Inkassation af Fragt m. v., Aflevering af toldpligtigt

Gods til Toldvæsenet, Sammensætning af Tog, deres

Opvarmning og Belysning, Rengjøring samt Des¬

infektion af Vogne, Rangering af Vogne, Befordring
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af Vogne paa Havne= og Sidespor, Betjening af 5. Mai¬

Stationssignaler, af den elektriske Telegraf, af Spor¬

skifter og Dreieskiver, Tilsyn med Bygninger og

andre Anlæg og Indretninger paa Statirnen, samt

med de paa Stationerne beroende Oplag af Ma¬

terialier m. v., Renholdelse og Belysning af Sta¬

tionerne med tilhørende Pladser og Veie, Opvarmning

af de for Publikum bestemte Lokaler, Tilsyn med

Restaurationsvæsenet og Overholdelse af Orden paa

Stationen m. v. samt endelig Udførelse af andre

Forretninger, som det maatte blive Stationerne paa¬

lagt at udføre for de andre Forvaltninger.

Til Bestridelse af Stationstjenesten, ansættes

paa Bystationer Stationsforstandere, paa Land¬

stationer Stationsforvaltere og paa Holdepladser Ex¬

pedienter. Til Assistance for disse ansættes Gods¬

forvaltere, Godsexpeditører, Overassistenter, Assistenter

og Elever, Dørvogtere, Dragere og Bude. Til Be¬

sørgelse af den udvendige Tjeneste paa Stationerne

og Tjenesten paa Pakhusene ansættes Rangér= og

Pakhusmestre, Rangör= og Pakhusformænd, Over¬

portører, Portører, Stationskudske, Stationskarle,

Stationsdrenge og Vogtere.

Togtjenesten, der omfatter Førelse af Togene og Be¬

tjening af deres Bremser, Billettering, Ind= og Ud¬

losning af Gods samt Rangering paa Mellem¬

stationer, Tilsyn med Belysningen i Togene og af

deres Opvarmningsapparater, Overholdelse af Orden

i Togene m. v.

Til Bestridelse af Togtjenesten ansættes Togførere,

Pakmestre og Konduktører.

Til Assistance for Trafikcheferne ved Ledelsen af

og Tilsynet med saavel Stations= som Togtjenesten

ansættes Trafikinspektører, hvis Antal ikke kan over¬

74
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stige 1 for hver 20 Mil Bane, og som erholde for¬

nøden Kontorassistance igjennem det ved Stations¬

tjenesten ansatte Assistent= og Elevpersonale.

VII. Søfartsforvaltningen.

Søfartschefen har at sørge for den regelmæssige Under¬

holdning af de til Statsbanerne hørende Dampskibs= og

—Dampfærgeruter eventuelt ved Hjælp af Isbrydere og

Isbaade —og for, at det hertil hørende Skibs= og Baade¬

materiel vedligeholdes i god og forsvarlig Stand. Han har

at anordne de fornødne Extrafarter, at fordele Skibs= og

Baademateriellet til de forskjellige Søruter, at ordne Trosse¬

føring o. desl., og Betjening af Færgebroklapper i de for¬

skjellige Havne, at sørge for Skibenes Bemanding, Ren¬

holdelse, Opvarmning og Belysning og for Betjeningen af

de under Forvaltningen henlagte Fyr og andre Signaler,

at sørge for Expedition af Reisende ombord og for deres

Betjening samt for Restaurationsvæsenet i Skibene, at

førge for Ind= og Udlosning af Gods og levende Dyr

samt at ordne Isbaadstransport, naar saadan bliver nød¬

vendig. Han har at føre Tilsyn med de Søfartsforvalt¬

ningen overladte Etablissementer, Bygninger, Havne, Færge¬

broklapper m. v. Han har at paase, at de hans Forvalt¬

ning vedkommende Love, Anordninger og Bestemmelser nøie

overholdes. Han har at gjøre Forslag til Forandring af

ældre og til Auskaffelse af nyt Skibs= og Baadmateriel,

eventuelt at affatte eller lade affatte Planer, Specifikationer

og Overslag dertil, at føre eller lade føre den fornødne

Kontrol med Bygningen af saadant Materiel saavelsom med

alle Reparationsarbeider, der udføres udenfor Banernes

egne Værksteder, at modtage nyt Skibsmateriel eller Skibsma¬

teriel, der har været undergivet større Reparationer, og at

underkaste det de fornødne eller foreskrevne Prøver. Han

har at gjøre Forslag til Anskaffelse af oe til den ham

underlagte Tjeneste fornødne Redskaber, Inventarie=, For¬
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brugs= og Beklædningsgjenstande, at anskaffe dem, naar han 5 Mai.

dertil er bemyndiget, at modtage og prøve dem, at fordele

dem, samt at sørge for deres Opbevaring. Han har at

føre de foreskrevne Penge=, Lager=, Inventarie= og andre

Regnskaber, at affatte Lønningslister og Beregninger over

de det ham underlagte Personale tilkommende Emolumenter

samt at revidere og bearbeide de Regnskaber, som indsendes

af hans Underordnede, ligesom ogsaa at føre den Søfarts¬

forvaltningen vedkommende Statistik. Ligeledes har han at

revidere og bearbeide de af hans Underordnede indsendte

Rapporter og at føre Kontrol med Skibenes Præstationer

samt med Forbruget af Kul, Olie og andre Materialier.

Han har at ordne og lede hele den ham underlagte Tjeneste,

at førge for Tjenestepersonalets Fordeling og at affatte

specielle Instruktioner for dets Tjeneste. Endvidere har han

at afgive Erklæringer og Indberetninger til Generaldirek¬

tøren, derunder indbefattet en aarlig Beretning om For¬

valtningens Virksomhed, og at gjøre de fornødne Indstil¬

linger til Samme, derunder indbefattet aarlige Budgetforslag

og Forslag til Finanslovbevillinger. Endelig har han at

sørge for Opbevaringen, af de Forvaltningen tilhørende

Tegninger, Arkivsager m. v.

Til Bistand for Søfartschefen ved Behandlingen af de

under Forvaltningen henhørende Sager er der under ham

henlagt:

et Kontor,

der, forsaavidt det ikke forestaas af en af de nedennævnte

Skibsinspektører, forestaas af en Fuldmægtig, og i hvilket

iøvrigt ansættes det fornødne Personale af Assistenter og

Bude samt Pakhusforvaltere til Bestyrelse af Lagrene.

Til at bistaa Søfartschefen ved den daglige Ledelse af

Driften af Dampskibs= og Færgefarten og føre Kontrol dels

med, at Tjenesten udføres i Overensstemmelse med de givne

Ordrer, og dels med Forbrug af Materialier og Redskaber
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5. Mai. m. v. ansættes 2 Skibsinspektører med bestemte Distrikter,

af hvilke den ene tillige kan fungere som Stedfortræder for

Søfartschefen og Chef for dennes Kontor, og den anden

tillige forestaar Ledelsen af Lillebeltsoverfarten.

Til Bistand for Søfartschefen ved Tilsyn med Ski¬

benes Maskinbetjening i det Hele, med Vedligeholdelse af

Maskiner m. v. samt Forslag og Overslag til Nyanskaffelser

og Forbedringer m. v. paa Skibsmaskinomraadet ansættes

en Maskininspettør

Skibes og Færgers Betjening sker ved Førere. Styr¬

mænd, Bedstemænd, Matroser, Maskinmestre, Maskinassi¬

stenter, Overfyrbødere samt Fyrbødere foruden det fornødne

Extramandskab (herunder Kokke, Koksmather. Opvartere,

Skibsdrenge m. v.)

Til at forestaa Istransport ansættes faste Ledere.

Til Færgebroklapperne ansættes, forsaavidt deres Be¬

tjening ikke ordnes paa anden Maade, Broformænd med

det fornødne Antal Brokarle.

Indenrigsministeriet forbeholder sig til enhver Tid at

at foreskrive de Forandringer i nærværende Organisations¬

plan, som maatte findes hensigtsmæssige, samt at foretage

en Revision af samme, naar Forholdene maatte gjøre dette

fornødent.
* —

Denne Plan vil være at gjennemføre, saasnart ske kan,

og skal den i ethvert Fald være sat fuldstændig i Kraft

inden den 1. Oktober d. A.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. (til Biskoppen11. Mai.

over Sjællands Stift) ang. Formen for Daabs¬

attester for Born, fødte inden Forældrenes Ægteskabs

Indgaaelse.

Efter i behagelig Skrivelse af 13. November f. A. at

have modtaget Deres Høiærværdigheds Ytringer i Anledning
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af et hertil indkommet Andragende, hvori N. N. anholder 11. Mai.

om, at der for et af ham med hans Hustru sammenavlet,

forinden deres Ægteskab født og den 17. September 1871

i Frederiksberg Kirke døbt Barn, maa blive udfærdiget

Daabsattest uden Angivelse af, at Forældrenes Ægtevielse

har fundet Sted efter Barnets Fødsel, skulde Ministeriet

tjenstligst melde, at der Intet haves at erindre mod Ud¬

færdigelsen af en ny Daabsattest for det paagjældende Barn

med Udeladelse af Bemærkning om Forældrenes efter ar¬

nets Fødsel foregaaede Ægtevielse. —Med Hensyn til

Provst N. N.s Henstilling om, at det, da Udfærdigelsen af

Daabsattest for legitimerede Børn saaledes, at den nægte

Fødsel skjules, kan medføre Misligheder, navnlig i Fattig¬

sager, paalægges Præsterne, naar de udfærdige Daabsattester

i denne Form, da at give dem en udtrykkelig Paaskrift saa¬

ledes lydende: „Maa ikke anvendes i Fattigsager“, tilføies,

at Ministeriet ikke finder Anledning til at foretage Noget

med Hensyn til samme.

Allerhøieste Resolution ang. Indførelsen af et 12. Mai

nyt Rektorløfte. (Ministeriet for Kirke= og Under¬

visningsvæsenet.)

Indm. Saml. pag. 179.

Bekjendtgjørelse om Benyttelse af animal Lymphe 12. Mai

Nr. 85til Indpodning af Kopper (Justitsministeriet.)

Indm. Saml. pag. 180.

Justitsmin. Cirk. (til samtlige Politimestre 12. Mai

udenfor Kjøbenhavn) ang., at der fremtidig som

Regel ikke bør meddeles udenlandske Beriderselskaber

Tilladelse til at give offentlige Forestillinger i Landets

Kjøbstæder i Tiden mellem 1. Oktober og 31. Marts.
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Kirke= og Undervisningsmin. Skr. (til Viskoppen

over Sjællands Stift) ang. Kirkebogsantegningen

om Fødslen af et Barn, der er avlet af en gift

Kone under Mandens Ophold i en Straffeanstalt.

I Anledning af et med Deres Høiærværdigheds be¬

hagelige Skrivelse af 25. f. M. modtaget Andragende, hvori

Sognepræst N. N. forespørger, hvorvidt et af en gift Kone,

hvis Mand paa 4. Aar hensidder i Horsens Straffeanstalt,

den 7. Marts d. A. født Barn, som Fader til hvilket hun

har udlagt N. N., kan betragtes som uægte født ved Til¬

førselen til Kirkebogen om dets Fødsel og Daab, skulde

Ministeriet, efter om Sagen at have brevvexlet med Justits¬

ministeriet, tjenstligst melde, at det med Dem er enigt i, at

det paagjældende Barn efter de oplyste Omstændigheder

maa behandles som uægte født, og at der derfor ved Til¬

førselen til Kirkebogen om dets Daab bør gjøres en Til¬

føielse om, at det er avlet, medens Moderens Ægtefælle

hensad i en Straffeanstalt, samt om, hvem Moderen har

udlagt som Barnefader.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. (til Amt¬

manden over Odense Amt) ang., hvorvidt Skole¬

direktionen kan fordre sig forelagt Tegning m. v. til

nye Skolebygninger.

I behagelig Skrivelse af 8. dennes har Hr. Kammer¬

herren hertil indberettet, at N. N. Sogneraad har bestridt

at være pligtig til paa Forlangende at tilstille Skoledirek¬

tionen Plan og Beskrivelse samt Overslag til den ny Skole,

der agtes opført i Sognet, om Raadet end har tilbudt en

mundtlig Konference om bemeldte Byggeforetagende. De

har i den Anledning forespurgt, hvorvidt den i kgl. Resol.

af 14 April 1866 indeholdte Bestemmelse om, at det til¬
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kommer Skoledirektionen at approbere Tegninger og Over¬ 17. Mai.

slag til nye Skolebygninger, endnn antages at staa ved

Magt.

Saaledes foranlediget skulde Man tjenstligst melde, at

da det er Direktionens Pligt at paase, at de i Lovgivningen

foreskrevne Regler om Skolebygningers Indretning iagt¬

tages, maa Ministeriet holde for, at Direktionen som en

Følge heraf, i Overensstemmelse med bemeldte kongelige

Resolution, forinden Bygningen af en ny Skole paa¬

begyndes, maa kunne forlange saavel at blive gjort bekjendt

med den Byggeplads, der agtes benyttet, som at der ind¬

sendes fuldstændige Tegninger og Overslag til Bygningen

til Direktionens Approbation. Man skal tilføie, at Direk¬

tionen, hvis Sogneraadet skulde vægre sig ved at efterkomme

sammes Paalæg om at indsende Tegninger og Overslag til

den ny Skole, vil have ved Henvendelse til Amtsraadet at

foranledige Sogneraadet sat under Tvang til at efterkomme

sin Forpligtelse i den omspurgte Henseende.

Kirke= ag Undervisningsmin. Skr. (til Stift¬ 21. Mai¬

amtmanden og Biskoppen over Ribe Stift) ang.

Forholdet mellem en Kjøbstad og et Landdistrikt i

Henseende til den fælles Kirke m. m.

I et af Indenrigsministeriet hertil oversendt An¬

dragende har Distriktsraadet i Kolding Landdistrikt besværet

sig over, at der af Kolding Byraad er nægtet det af Land¬

distriktet dertil valgte Medlem Adgang til Deltagelse i

Raadets Forhandlinger angaaende et Kirkens Budget ved¬

rørende Spørgsmaal.

Efter i Anledning heraf at have modtaget Hr. Stift¬

amtmandens og Deres Høiærværdigheds Yttringer i behage¬

lige Skrivelser af 28. Januar og 23. Februar d. A. og

efter at have brevvexlet med Amtmanden over Veile Amt
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har Ministeriet, da det af de modtagne Oplysninger fremgik,

at Kolding Kirkes Budget i Henhold til en ældre Praxis

forhandles af Byraadet, saaledes at Underskuddet opføres

paa Kommunens Budget og afholdes af denne med Del¬

tagelse af Landsognet i samme Forhold som det, i hvilket

dette deltager i Fattig= og Skolendgifterne, hvilken Frem¬

gangsmaade for Deltagelsen i Kirkeudgifternes Vedkommende

synes at være indirekte sanktioneret af Veile Amtsraad,

paany brevvexlet om Sagen med Indenrigsministeriet, der

har erklæret sig enig med dette Ministerium i, at den nu¬

værende Ordning, der ikke stemmer med Forudsætningerne i

Kommnnalloven, ikke bør opretholdes, men at Forholdet

mellem Kirken og Kommunen vil være at ordne paa den

sædvanlige Maade, saaledes at Kirkens Budget vedtages

af Kirkeinspektionen, der gjennem Byraadet søger det even¬

tuelle aarlige Underskud dækket ved Ligning paa Menig¬

hedens i Kjøbstaden bosatte Medlemmer, medens der ikke

vil kunne paalignes Landsognets Beboere noget Bidrag.

Hvilket tjenstligst meddeles Hr. Stiftamtmanden og

Deres Høiærværdighed til behagelig Efterretning og videre

Bekjendtgjørelse.

Allerhøieste Resolution ang. Rang for forskjellige

Embeder og Bestillinger. (Konseilspræsidenten.)

Paa Konseilspræsidentens derom nedlagte allerunder¬

danigste Forestilling har det behaget Hans Majestæt Kongen

allernaadigst at tillægge dem, der beklæde de efternævnte

Embeder og Bestillinger, følgende Rang:

i 2. Kl. Nr. 12:

Generaldirektøren for Statsbanedriften;

i 3. Kl. Nr. 3:

Overingeniøren for de nye Statsbaneanlæg;
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i 3. Kl. Nr. 9. 21. Mai.

Havnekaptainen i Kjøbenhavn; Stifts= og Landfysici i

Kongeriget; Fysikus for Færøerne; Landfysikus paa Is¬

land; Landfysici i Vestindien; Krydstoldinspektøren; Chefen

for Hovedskibsregistrerings= og Maalingskontoret i Kjø¬

benhavn

Bekjendtgjørelse om Stempling af Forsikrings= 25. Mai.

policer.*) (Generaldirettoratet for Skattevæsenet.) Nr 92.

Indm. Saml. pag. 180.

Justitsmin. Cirk. (til samtlige Polltimestre 27. Mai.

ang., at de i Justitsministeriets Cirkulære af 31.

December 1886 givne Forskrifter om Undladelse af

at kræve Forevisning af Vandrebøger eller Visering

af disse af de Haandværkssvende, der ere forsynede

med de i bemeldte Cirkulære omhandlede, af Forenin¬

gerne til Understøttelse af reisende Haandværkssvende

udstedte Reisebøger, ikke finder Anvendelse med

Hensyn til udenlandske Haandværkssvende, som

skulle være forsynede med Opholdsbog.

Justitsmin. Skr. (til Amtmanden over Aarhus 28. Mai

Amt) ang. Forstaaelsen af den Bestemmelse i Lov

af 30. December 1858 § 21, at „enhver Gaard,

ud til hvilken der anbringes Vindner fra Værelser

eller Kjøkkener. maa i ingen Retning have

mindre Udstrækning end 4 Alen“

at Justitsministeriet maa for¬

———

*) Ifr. Bekjendtgjørelse af 23. Mai 1888.
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28. Mai. mene, at den paagjældende Bestemmelse bør forstaas saa¬

ledes, at naar der anbringes et Vindue fra Værelse eller

Kjøkken ud til en Gaard, 2: et ubebygget Areal, der er

eller kan blive indesluttet af Bygninger, skal der udfor Vin¬

dnet, paa selve den paagjældende Eiendom, mindst findes

et ubebygget kvadratisk Areal, 4 Alen langt og 4 Alen

bredt.

Indenrigsmin. Skr. (til Kjøbenhavns Magistrat)31. Mai.

ang. at den ved Forordningen 24. Januar 1844 §

13 hjemlede Adgang til Sygehjælp for Opholds¬

kommunens Regning staar aaben for hvert af de i

forskjellige Kommuner levende Medlemmer af samme

Familie, naar det paagjældende Medlem kun ikke

selv i de Kuren forndgaaende 3 Maaneder har

modtaget Fattighjæp af Opholdskommunen.

Ved at meddele, at det i Toxværd Sognekommune

under Præstø Amt forsørgelsesberettigede ugifte Fruen¬

timmer Jette Marie Nielsen fra den 11. til den 22. Oktober

f. A. har været indlagt til Kur og Pleie i Kommune¬

hospitalet her i Staden for Kjøbenhavns Fattigvæsens

Regning, samt at et af hende den 1. August 1883 født

Barn, der var i Pleie i Toxværd Sogn, fra den 25. Juni

til 18. August f. A., da det afgik ved Døden, har været

taget under Kur af Toxværd Fattigvæsen, har Magistraten

i behagelig Skrivelse af 29. Marts d. A. begjært Mini¬

steriets Resolution for, om det ikke maa paahvile For¬

sørgelseskommunen, Toxværd Sogn, at refundere Kjøben¬

havns Fattigvæsen Omkostningerne ved Moderens ovennævnte

Kur i Oktober Maaned f. A. Magistraten har i saa Hen¬

seende gjort gjældende, at den Fattighjælp, som saaledes er

ydet Barnet i de umiddelbart forinden Moderens Kur lig¬

gende 3 Maaneder, maa betragtes som ydet Moderen, og
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at det som Følge heraf ikke kan paahvile Kjøbenhavns 31. Mai

Kommune som Opholdskommune i Henhold til Forordning

af 24. Januar 1844 § 13 at bekoste Moderens

oftnævnte Kur.

Efter i denne Anledning at have brevvexlet med Amt¬

manden over Præstø Amt skulde man til behagelig Efter¬

retning tjenstligst melde, at den det ommeldte Barn af

Toxværd Sogn ydede Fattighjælp vel forsaavidt maa be¬

tragtes som ydet Moderen, som dennes Erhvervelse af

Forsørgelse sret i Kjøbenhavn derved afbrydes, men at

Ministeriet derimod maa fastholde den Opfattelse, der gjen¬

tagende er gjort gjældende af Kancelliet, jfr. de i den

Ussingske Reskriptsamling optagne Kancelliskrivelser af 29.

April og 23. December 1845 samt 17. Marts 1846 og

navnlig en utrykt Kancelliskrivelse af 29. April 1845,

hvoraf Afskrift vedlægges*), nemlig, at den ved Forordning

af 24. Januar 1844 § 13 hjemlede Adgang til Sygehjælp

for Opholdskommnunens Regning staar aaben for hvert af

*) Denne Skrivelse er saalydende:

7. d. M. har den ad¬Ved behagelig Skrivelse af
ministrerende Direktion for Kjøbenhavns Fattig¬
væsen begjæret Kancelliets Resolution for, om

Omkostningerne ved Enken Kirsten Andersdatters

Kur paa Almindelig Hospital, hvor hun blev indlagt
den 30. April f. A., i Overensstemmelse med For¬
ordning af 24. Januar 1844 § 13 bliver at bære af

Kjøbenhavns Kommune, hvor hun har opholdt sig
mere end 3 Maaneder før sinSygdom, eller kunne
fordres refunderede fra Forsørgelseskommunen Næstelsø

og Mogenstrup Sogne under Præstø Amt, paa hvilke
Sognes Bekostning hendes Barn er i Pleie i
Skjelby.

I denne Anledning skulde man ved at remittere
hosfølgende Bilag til behagelig Efterretning tjenstligst
melde, at Kollegiet ikke finder den anførte Omstæn¬
dighed at være til Hinder for Anvendelsen af For¬

ordning af 24. Januar 1844 § 13.
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31. Mai. de i forskjellige Kommuner levende Medlemmer af samme

Familie (saavel Hovedpersonen som Bipersoner), naar det

paagjældende Medlem kun ikke selv i de Kuren fornd¬

gaaende 3 Maaneder har modtaget Fattighjælp af Op¬

holdskommunen.

Som Følge heraf vil der — saaledes som af Præstø

Amt under 27. November f. A. resolveret— ikke i det fore¬

liggende Tilfælde kunne gives Toxværd Sogn noget Paalæg

om at refundere Omkostningerne ved Moderens Kur for

Fattigvæsenets Regning heri Staden.

Plakat ang. Torveordenen i Kjøbenhavn. (Kjø¬1. Juni.

benhavns Magistrat.)

Indm. Saml. pag. 180.

Justitsmin. Skr. (til Udenrigsministeriet) ang.,6. Juni.

hvorvidt Vielser, forrettede i det herværende stor¬

brittanniske Gesandtskabshotel af vedkommende Lega¬

tionspræst efter den anglikanske Kirkes Brug og

Ritus, her i Landet anerkjendes som retsgyldige.

Ved i behagelig Skrivelse af 5. April d. A. at med¬

dele, at den her akkrediterede storbrittanniske Gesandt for

Udenrigsministeriet har udtalt Ønsket om at erfare, hvorvidt

Vielser, forrettede i det herværende Gesandtskabshotel af den

ved Gesandtskabet ansatte Legationspræst efter den anglikanske

Kirkes Brug og Ritus, ifølge den danske Lovgivning aner¬

kjendes som retsgyldige i alle deres Konsekvenser, i Til¬

fælde af, at begge Parter ere engelske Undersaatter, der ikke

iforveien have iagttaget de i vor Lovgivning foreskrevne

Formaliteter i Henseende til alt, hvad der vedrører Ægte¬

skabskontrakter,
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1) naar den ene af Parterne er bosat i Danmark uden 6. Juni.

dog her at besidde fast Eiendom, og

naar begge Parter kun ere her paa Gjennemreise2)

eller kun have taget foreløbigt Ophold her,

har velbemeldte Ministerium, forinden Gesandtens Fore¬

spørgsel besvares, begjært en Udtalelse over Sagen fra Ju¬

stitsministeriet.

Foranlediget heraf undlader man ikke, idet man fornd¬

skikker den Bemærkning, at det med Hensyn til en her sig

opholdende Udlændings Undersaatsforhold til den danske

Stat er uden Betydning, om han her eier fast Eiendom

eller ikke, til velbemeldte Ministeriums behagelige Efterret¬

ning at meddele, at ligesom man maa anse det utvivlsomt,

at den ved den herværende engelske Legation ansatte Præst

ikke som saadan har Beføielse til med borgerlig Virkning

her i Landet at forrette Vielse imellem 2 Personer, hvoraf

i alt Fald den ene, som bosiddeude her, maa betragtes som

dansk Undersaat, saaledes maa Justitsministeriet formene, at

der under Lovgivningens Tavshed overhovedet ikke haves

nogen Hjemmel til at antage, at et efter danske Love

gyldigt Ægteskab kan stiftes imellem her — om end kun

rent midlertidigt — sig opholdende Udlændinge paa anden

Maade end den for Ægteskab imellem Danske foreskrevne,

og at det ikke kan statueres, at der tilkommer Legations¬

præster nogen særegen Kompetence i saa Henseende, und¬

tagen i alt Fald med Hensyn til det til selve Gesandtskabet

hørende Personale.

Anordning ang. Tillæg til Anordning af 17. 8. Juni¬

November 1882 om de farmacentiske Examiner. Nr. 96.

(Justitsministeriet).

Indm Saml. pag. 181.
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8. Juni.

9. Juni.

10. Juni.

—

Skr. ang. Hypnotisering.162

Anordning om Udvidelse til de dansk=vestindiske

Der af Lov af 3. April 1868 om Æresopreisning

m. m.*). (Finansministeriet).

Justitsmin. Skr. (til en Overretsprokurator)

ang., at Justitsministeriet ikke anser sig for kom¬

petent til at forandre en af en Skifteforvalter i

Medhold af Skiftelovens § 51 afgiven Decision,

gaaende ud paa, at han ikke vil kunne approbere

et paa Skiftet efter en Gaardmands afdøde Hustru

truffet Arrangement, hvorefter der skulde gives

den længstlevende Ægtefælle Adkomst paa en

Eiendom.

Justitsmin. Skr. (til Politidirektøren i Kjøben¬

havn) ang. Strafbarheden af Hypnotisering.

Efter at Ministeriet i Anledning af Hr. Politidirek¬

tørens behagelige Skrivelse af 11. Marts d. A. betræffende

den dermed hertil indsendte Udskrift med Bilag af et For¬

hør, der er optaget inden Kjøbenhavns Kriminal= og Po¬

litiret til Oplysning om en af N. N. foretagen Hypnoti¬

sering, har indhentet en Erklæring fra det kongelige

*) Anordningens §§ 1, 2, 4 og 6 ere enslydende med
de samme Paragrafer i Loven af 3. April 1868. I

§ 5 er „denne Lov“ ombyttet med „denne Anord¬

ning“ og i § 3 i Anordningen er første Punktum

saalydende: „Ansøgning om Æresopreisning ind¬
sendes med Erklæring fra vedkommende Politimester,

forsaavidt Ansøgeren har Ophold her paa Øerne,

til Ministeriet gjennem Gouvernementet“ ligesom i

samme Paragraf „Ministeren“ er sat i Stedet for

„Justitsministeren“
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Sundhedskollegium til Brug ved Spørgsmaalet om, hvor¬ 10. Juni.

vidt der i deslige Tilfælde vil kunne gjøres Ansvar gjæl¬

dende imod vedkommende Hypnotisør, skal man tjenstligst

melde, at ligesom det maa anses for en Selvfølge, at der i

alle Tilfælde, hvor en Hypnotisering er forsøgt eller fore¬

taget imod nogen, som ikke har samtykket i at underkaste sig

samme, eller hvis Samtykke ikke kan betragtes som gyldigt,

kan gjøres Strafansvar gjældende imod Gjerningsmanden,

under Hensyn saavel til Straffelovens Kapitel XX som til

samme Lovs Kapitel XVIII, saaledes maa Ministeriet an¬

tage, at der i Betragtning af, at Hypnosen efter det kon¬

gelige Sundhedskollegiums Udtalelse maa betragtes som en

sygelig Tilstand med ubestemt Følge, efter Omstændig¬

hederne vil kunne blive Spørgsmaal om at drage Hypnoti¬

søren til Ansvar, selv om den Paagjældende har samtykket

i Forsøgets Anstillelse, i Henhold til Lovgivningens Grund¬

sætninger om Betingelserne for et saadant Samtykkes Be¬

tydning, jvfr. Straffelovens § 196.

Justitsmin. Skr. (til Amtmanden over Hjør¬ 13. Juni.

ring Amt) ang. en Besværing fra Formanden for

de demokratiske Foreningers Fællesforening for Hjør¬

ring Amt over, at Politimesteren i N. N. Herred i

Henhold til Helligdagslovgivningen har forbudt Af¬

holdelsen af et til Søndagen den 28. Marts d. A.

Kl. 3 berammet Møde.

at da Deltagelse i Mødet efter det

Oplyste stod aaben for Medlemmer af samtlige demokratiske

Foreninger, naar de indførtes ved et Medlem af de lokale

Foreninger, maa Ministeriet betragte Forsamlingen som

offentlig, og at Politimesteren derfor i Lov om den offent¬
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13. Juni. lige Fred paa Folkekirkens Helligdage af 7. April 1876 8

7 har havt Hjemmel til at forbyde Mødets Afholdelse i

Kirketiden.

13. Juni. Veiledning til Desinfektion. (Det kongelige

Sundhedskollegium).

Indm. Saml. pag. 182.

16. Juni. Kirke= og Undervisningsmin. Skr. (til Amt¬

manden over Sorø Amt) ang., at Præstepenge i

Kjøbenhavn ikke ere en kommunal Afgift m. v.

I Anledning af hoslagte, gjennem Indenrigsministeriet

hertil indkomne Andragende, hvori Telegrafist N. N. her af

Staden, der paa Embedsvegne har opholdt sig i Sorø fra

sidste Halvdel af Marts Maaned til Midten af September

f. A., medens han samtidig bevarede sin Bopæl her i

Staden, blandt andet har begjært Ministeriets Resolution

for, om han er pligtig til samtidig at svare Præste=, Degne¬

og Klokkerpenge i Kjøbenhavn og Vederlag for afløst Høi¬

tidsoffer til Præst og Degn i Sorø, skulde Ministeriet

tjennligst melde, at da Præstepenge i Kjøbenhavn ikke ere

en kommunal Afgift og ikke træde i Stedet for Høitids¬

offer, men ved Siden af dette skal ydes til det Sogns

Præster og Kirkebetjente, i hvilket Vedkommende har Bolig

hvilket sidste Forhold ikke berøres af hans midlertidige

Ophold i Sorø, jvfr. Raadstueplakat 21. September 1814

kunne Lovgivningens Bestemmelser om Kommunal¬

afgifternes Deling mellem de forskjellige Kommuner, i

hvilke den paagjældende i Aarets Løb har havt Bolig, ikke

komme til Anvendelse, og da Vederlaget for afløst Høitids¬

offer i Sorø er opført mellem kommunale Bidrag, maa

det antages, at Andrageren maa yde et passende Bidrag
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til Offervederlaget i Sorø, hvorover han saa meget mindre 16. Jnni.

kan beklage sig, som han efter Ministeriets Formening

maatte antages at være pligtig til at yde Offer til Sogne¬

præsten i Sorø, hvis dette ikke var afløst, paa de Høitids¬

dage, paa hvilke han har havt Ophold der. Den af

Indenrigsministeriet trufne Afgjørelse med Hensyn til

Kommuneskatten maa derfor formentlig ogsaa komme til

Anvendelse med Hensyn til Vederlaget for Høitidsoffret.

Bekjendtgjørelse ang. Benyttelsen af gult Flag 20. Juni.

Nr. 160.som Karantæneflag. (Justitsministeriet).

Indm. Saml. pag. 190.

Jnstitsmin. Cirk. (til Politidirektøren i Kjø= 25. Juni.

benhavn og samtlige Amtmænd) ang., at Bestem¬

melserne i Forordningen af 16. Marts 1842 om

Dykkervæsenet ere anvendelige uden Hensyn til Be¬

skaffenheden af de Redskaber, der benyttes ved Op¬

fiskningen.

Paa dertil given Anledning har Ministeriet troet at

burde henlede Hr. (Tit.) Opmærksomhed paa, at Bestem¬

melserne i Forordning af 16. Marts 1842 om Dykker¬

væsenet efter Ministeriets Mening ere anvendelige uden

Hensyn til Beskaffenheden af de Redskaber, som benyttes,

og at derfor al Opfiskning fra Havets Bund af Gjenstande,

som ere derelinkverede af vedkommende Eier, maa foregaa

i Overensstemmelse med den nævnte Forordnings For¬

skrifter, forsaavidt Loven af 22. December 1876 om Op¬

fiskning af Ankere og andet Skibsredskab m. m. ikke maatte

være anvendelig.
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23. Juni.

23. Juni.

Nr. 102.

Skibsfarts=Konv. m Østerrig=nngarn.166

Man skal derhos anmode Dem om gjennem Ud¬

bredelse af nærværende Cirkulære, hvoraf et Antal Af¬

tryk vil blive fremsendt, at bringe Ovenstaaende til Kyst¬

befolkningens Kundskab, idet Opmærksomheden særlig hen¬

ledes paa:

1) at ingen Opfiskning maa finde Sted, forinden be¬

hørig Anmeldelse er sket for Amtmanden (i Kjøben¬

havn Politidirektøren), hvilken blandt andet kan, om

han finder det fornødent, affordre den Paagjældende

Sikkerhed for, at Anordningens Forskrifter ville blive

iagttagne,

at det paahviler den, der forestaar Bjergningen, at2)

holde nøiagtig Fortegnelse over det bjergede Gods,

hvilken Fortegnelse daglig efter Arbeidets Tilende¬

bringelse bliver at underskrive af ham selv og

tvende af Bjergningsmandskabet, hvorhos der skal

gjøres Anmeldelse om det Optagne saavel til

Amtmanden (i Kjøbenhavn Politidirektøren) som til

Toldvæsenet,

og at det Bjergede i Reglen bliver at sælge ved3)

Auktion efter Konditioner, som approberes af Amt¬

manden (Politidirektøren).

Bekjendtgjørelse om en mellem Kongeriget Dan¬

mark og det østerrig=nngarske Monarki afsluttet Han¬

dels= og Skibsfarts=Konvention. (Udenrigsmini¬

steriet).

Under 14. Marts d. A. er der imellem den kongelige

Regjering og den keiserlig=kongelig østerrig-ungarske Re¬
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gjering blevet afsluttet følgende Handels= og Skibsfarts= 23. Juni

Konvention:

Kouvention.

Hans Majestæt Kongen af Danmark og Hans Maje¬

stæt Keiseren af Østerrig, Konge af Bøhmen osv. osv. og

apostolisk Konge af Ungarn, have, i lige Grad besjælede

af Ønsket om at fæstne Venskabsbaandene og udvide

Handels= og Søfartsforbindelserne mellem deres respektive

Stater, besluttet at indgaa en Overenskomst med dette For¬

maal, og have de udnævnt til deres Befuldmægtigede:

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * *

hvilke, efter at have meddelt hinanden deres Fuldmagter,

der ere befundne i god og behørig Form, ere komne overens

om følgende Artikler:

Art. 1. Den Behandling, som det nationale Flag

nyder med Hensyn til alt, hvad der vedrører Skibe eller

deres Ladning, skal gjensidig være tilsikret de tvende høie

kontraherende Parters Skibe saavel i det østerrig=nngarske

Monarki som i Kongeriget Danmark (deri indbefattet Island

og Færøerne).

Art. 2. De høie kontraherende Parter tilsikre hin¬

anden Behandling som mest begunstigede Nation, saavel med

Hensyn til Indførsel, Udførsel, Gjennemførsel og over¬

hovedet alt, hvad Handelsvirksomhed angaar, som med

Hensyn til Skibsfart, Udøvelse af Handel og Industri og

Erlæggelsen af de dertil hørende Afgifter. Saaledes vil

Privilegium,enhver som helst Nedsættelse, Begunstigelse,

Frihed, Fritagelse eller Undtagelse, som med Hensyn til Er¬

læggelse af Indgangstold paa en af de høie kontraherende

Parters Territorium maatte have været tilstaaet eller senere

tilstaas en anden Nation, ipso facto og uden Vederlag

blive anvendelig paa den andens Undersaatter.
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Skibsfarts=Konv. m. Østerrig=Ungarn.168

Dog gjøres der en Undtagelse fra denne Bestem¬

melse med Hensyn til Kystfarten og det nationale Fiskeri,

hvis Ordning vedblivende er undergiven de respektive

Landes Love.

Art. 3. Ligeledes finder Behandlingen som mest be¬

guustiget Nation ikke Anvendelse paa:

1) De Begunstigelser, der for Tiden ere tilstaaede eller

yderligere kunne blive tilstaaede Nabostater for at

lette Grændsehandelen, saa lidt som paa Nedsættelsen

eller Fritagelsen for Toldafgifter, der kun indrømmes

for visse bestemte Grændser eller tilstaas visse Di¬

strikters Beboere.

Forpligtelser, som paahvile en af de tvende høie2)

kontraherende Parter som Følge af Indtrædelsen i en

Toldforening, der allerede er oprettet eller senere

maatte blive oprettet.

Art. 4. Bestemmelserne i Artiklerne 1 og 2 komme

hverken til Anvendelse paa de dansk=vestindiske Øer eller

paa Grønland. Paa Grønland ere Skibsfarten og Han¬

delen forbeholdte Staten.

Art. 5. Enhver af de høie kontraherende Parter skal

have Ret til at ansætte Generalkonsuler, Konsuler, Vice¬

konsuler eller Konsularagenter i den anden Parts Byer og

Pladser; de to høie kontraherende Parter forbeholde sig

imidlertid Retten til at udpege de Steder, hvor det ikke

maatte passe dem, at Konsularembedsmænd ansættes, et

Forbehold, som imidlertid ikke vil kunne anvendes paa den

ene af de høie kontraherende Parter, uden at det ligeledes

finder Anvendelse paa alle de andre Magter. Enhver af

de høie kontraherende Parters Konsularembedsmænd skulle

i den anden Parts Stater nyde de samme Rettigheder,

Fritagelser og Privilegier, som ere tilstaaede de mest
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begunstigede Nationers Konsularembedsmænd af samme 23. Juni.

Rang.

Art. 6. Enhver af de høie kontraherende Parter skal

have Ret til til ethvert Tidspunkt at opsige den nærværende

Overenskomst, som vil træde i Kraft strax efter Ratifika¬

tionernes Udvexling og udløbe tolv Maaneder efter den Dag,

da den er opsagt.

Nærværende Overenskomst skal ratificeresArt. 7.

og Ratifikationerne skulle udvexles i Kjøbenhavn, saa snart

ske kan.

Til Bekræftelse heraf have de respektive Befuld¬

mægtigede underskrevet nærværende Traktat og paatrykt den

deres Vaabensegl.

Sket i Kjøbenhavn, i dobbelt Udfærdigelse, den 14.

Marts 1887.

(Underskrifterne).

Indenrigsmin. Cirk. (til samtlige Amtmænd), 30. Juni.

hvori Ministeriet efter dertil foreliggende Anledning

henleder Amtmændenes Opmærksomhed paa, at de

kommunale Arbeidsanstalter, forsaavidt de benyttes

som Tvangsarbeidsanstalter til AAfsoning af Straf,

ere underkastede Tilsyn af Overinspektøren for

Fængselsvæsenet.

Indenrigsmin. Skr. (til Amtmanden over 2. Juli.

Præstø Amt) ang., at et Sogneraad er uberettiget

til paa Kommunens Vegne at indtræde som Medlem

af Forbrugsforeninger.

Efter i behagelig Skrivelse af 14. f. M. at have mod¬

taget Amtets Ytringer i Anledning af en hertil indgiven

8Tolvte Hæfte.
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2. Juli. Besværing over, at N. N. Sogneraad er indtraadt som

Interessent i N. N. Sogns Forbrugsforening og i N. N.

Forbrugsforening, skulde man til behagelig Efterretning og

videre fornøden Bekjendtgjørelse tjenstligst melde, at ligesom

Forbrugsforeninger efter deres hele Øiemed maa antages

nærmest at være beregnede paa kun at optage Individer

som Medlemmer, saaledes maa Ministeriet i ethvert Fald

holde for, at da det Medlemmerne af en Forbrugsforening

paahvilende solidariske Ansvar vil kunne medføre pekuniære

Forpligtelser af et ubestemt og ubestemmeligt Omfang,

hvilke et Sogneraad ikke bør kunne paaføre Kommunens

Kasse, naar der, som i det foreliggende Tilfælde, ingen

Nødvendighed derfor er tilstede, samt da Sogneraadets

manglende Kompetence i saa Henseende ikke kan afhjælpes

ved noget Samtykke af Amtsraadet, hvortil Landkommu¬

nalloven af 6. Juli 1867 § 26 ikke indeholder nogen

Hjemmel, maa et Sogneraad være uberettiget til paa

Kommunens Vegne at indtræde som Medlem i deslige

Foreninger.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. (til samtlige6. Juli.

Skoleraad) ang. Forstaaelsen af Ordet „Hjemsted“

paa de til Ansøgninger om Statsunderstøttelse til

at besøge en Folkehøiskole bestemte Skemaer.

Da det er kommet til Ministeriets Kundskab, at der

hersker Tvivl om den rette Forstaaelse af Ordet „Hjemsted“

i Rubrik 1 paa de Skemaer, som ere bestemte til Benyt¬

telse af dem, som søge Skoleraadene om Statsunderstøttelse

til at besøge en Høiskole, skulde Ministeriet for at fore¬

bygge, at dette Udtryk opfattes paa forskjellig Maade af de

enkelte Skoleraad, tjenstligst meddele, at der ved Ordet

„Hjemsted“ paa det anførte Sted er sigtet til Ansøgerens
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faste Opholdssted paa det Tidspunkt, han ansøger om Un= 6. Juli.

derstøttelse, idet dog en Ansøgers Hjemsted, hvis han

allerede er Elev paa en Høiskole, vedvarende regnes for at

være i den Skoleraadskreds, hvor han havde fast Ophold,

da han kom til Høiskolen.

Juli.Kirke= og Undervisningsmin. Skr. (til Stiftamt¬ 8.

manden og Biskoppen over Viborg Stift) ang. en

Forespørgsel fra en Kirketiendeeier, om Tiendeyderne

ere berettigede til at nægte Betaling for Brugen af

Kirkens Klokke ved Ligfærd.

at der efter Loven ikke kan nægtes

Kirketiendeeieren Ret til at kræve Betaling for Brugen af

Kirkeklokkerne ved Begravelser indenfor de i D. L. 2—22—39

foreskrevne Taxter.

Justitsmin. Skr. (til Amtmanden over Veile 12. Jul.

Amt) ang., at Fogden ikke kan være pligtig til ex

officio at foretage Udlæg for et under en offentlig

Politisag idømt Erstatningsbeløb.

Med behagelig Erklæring af 28. f. M. har Hr. Amt¬

manden til Justitsministeriets Afgjørelse fremsendt et An¬

dragende, hvori Byfogden i N. N. Kjøbstad forespørger,

hvorvidt han kan være pligtig til ex officio at foretage

Udlæg hos vedkommende Domfældte for et denne under en

offentlig Politiretssag til Kjøbstadens Lodseri idømt Erstat¬

ningsbeløb, eller om Lodseriet vil være at henvise til paa

sædvanlig Maade hos Fogden at begjære Udlæg foretaget

for Beløbet og betale Gebyr for denne Forretning.

Foranlediget heraf skal man tjenstligst melde, at man

ikke kan anse Fogden for at have været pligtig til ex officio
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12. Juli. at foretage Udlæg for det ved Dommen bemeldte Kjøbstads

Lodseri tilkjendte Beløb, men at den i Sagen foreliggende

Skrivelse fra Overlodsen i det vestlige Distrikt maa anses

at indeholde en tilstrækkelig Rekvisition til Fogden om Ud¬

lægs Foretagelse, hvilket i Henhold til Plakat af 4. Januar

1800 og Sportelreglementets § 61 bør ske uden Udgift for

den Erstatningsberettigede.

14. Juli. Bekjendtgjørelse om, at den i Lov, indeholdende

Nr. 108. Bestemmelser angaaende Forvaltningen af Umyndiges

Midler af 26. Mai 1868 § 4 Nr. 1 nævnte Afgift

fra 1. Oktober d. A. atter opkræves med dens fulde

Beløb. (Justitsministeriet).

Indm. Saml. pag. 191.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. (til Biskoppen18. Juli.

over Viborg Stift) ang., hvorvidt Lov om Udpant¬

ning af 29. Marts 1873 har bevirket nogen For¬

andring med Hensyn til Beregningen af den Tid, i

hvilken der ved Forordning angaaende Tiendevæsenet

i Danmark af 8. Januar 1810 § 29 o er ind¬

rømmet Tiendetageren Fortrinsret i Tiendeyderens Bo.

at Justitsministeriet har meddelt, at

det fremsatte Spørgsmaal efter dets Formening maa be¬

svares benægtende.

Bekjendtgjørelse om Forandring i Tarifen for19. Juli.

Nr. 111. den almindelige Brandforsikring for Landbygninger.

(Justitsministeriet).

I Henhold til Lov af 23. April 1870 § 2 har Ju¬
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stitsministeriet meddelt Samtykke til følgende af Repræsen= 19. Juli.

tantskabet for den almindelige Brandforsikring for Land¬

bygninger vedtagne Forandring i den under 8. Juli 1885

udfærdigede Tarif for bemeldte Brandforsikring.

§ 4, Punkt 5 affattes saaledes:

Avlsbrugsbygninger med Tag af Sten eller Pap,

hvori findes Dampmaskine, erlægge dobbelt Kontingent,

naar Dampskorstenen ikke er af mindst 1 Stens Tykkelse af

brændte Sten, eller naar Loftet i Kjedelrummet ikke er af

Mur eller Mur og Jern, forsaavidt dets Afstand fra

Kjedlens Overkant er under 2 Alen, og i det mindste røret

og pudset eller dækket med Metalplader, forsaavidt Afstanden

er 2 Alen eller derover.

Spaantækkede Avlsbrugsbygninger med Dampmaskine

erlægge 16 Øre pr. 100 Kr., eller, naar de ikke fyldestgjøre

de i foranstaaende Stykke ommeldte Betingelser, 24 Øre

pr. 100 Kr.

Alle paa en Eiendom værende straatækkede Avlsbrugs¬

bygninger, hvis indbyrdes Afstand er under 50 Alen, be¬

tale, forsaavidt en af Bygningerne ligger under 20 eller

ved fremtidige Anlæg 40 Alen fra Dampskorstenen, 100

Øre pr. 100 Kr.

Bekjendtgjørelse ang. en mellem Danmark og 25. Juli.

Sverrig afsluttet Deklaration angaaende danske og Nr. 113.

svenske Undersaatters gjensidige Fritagelse for i Til¬

fælde af Rettergang at stille Sikkerhed for Proces¬

omkostninger og Skadeserstatning. (Justitsmini¬

steriet).

Indm. Saml. pag. 192.

8*
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25. Juli.

28. Juli.

Skr. ang Fiskeres Næringsadkomst.174

Indenrigsmin. Skr. (til Amtmanden over Ribe

Amt) ang. en Fiskers Forpligtelse til at løse Ræ¬

ringsadkomst som Sætteskipper.

Efter Modtagelsen af Amtets Skrivelse af 4. d. M.

angaaende det af Hovedkontoret for Skibes Maaling og

Registrering reiste Spørgsmaal om, hvorvidt det paahviler

Fisker N. N. at løse Næringsadkomst som Fører af den

26,8, Register=Tons drægtige Galease „Skjold“ af Es¬

bjerg, der er anmeldt til Registrering som Fiskerfartøi,

skulde man til behagelig Efterretning og videre fornøden

Bekjendtgjørelse tjenstligst melde, at Ministeriet med Amtet

maa være enigt i, at Bestemmelsen i Lov om Sønæringen

af 19. Februar 1861 § 1 alene tilsigter en Ophævelse af

den i Forordning af 8. Januar 1802 § 4 indeholdte Re¬

gel, hvorefter Retten til at ernære sig ved vidtløftigt Fi¬

skeri var forbeholdt de Søindrullerede, og at der saaledes

ikke af denne Bestemmelse kan udledes nogen Hjemmel til

at fritage Førere af Fiskerfartøier for at opfylde de i be¬

meldte Lov foreskrevne Betingelser for at føre Skib. Som

Følge heraf maa fornævnte N. N. være pligtig til at løse

Næringsadkomst som Sætteskipper efter Lovens § 3.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. (til Biskoppen

over Aalborg Amt) ang., at Klokkeringning ikke

kan forlanges ved Dissenters Begravelse.

Efter at Ministeriet havde udbedt sig Deres Høi¬

ærværdigheds nærmere behagelige Ytringer i Anledning

af et hertil indkommet Andragende, hvori Sognepræst

N. N. forespørger, om han har handlet rigtig ved at

forbyde Ringning med Kirkeklokkerne ved en Baptists

Begravelse, har De i behagelig Skrivelse af 22. d. M.
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indberettet, at der ikke skete nogen Jordpaakastelse ved den28. Juli.

ommeldte Begravelse, ved hvilken Sognepræsten ikke var

tilstede, og bemærket, at Dissentere formentlig ikke kunne

have noget Krav paa Klokkeringning, da Kirkeklokken

maa betragtes som et Tilbehør til Kirken, af hvilken

der ved Lovgivningen ikke er indrømmet dem nogen som

helst Brug.

Foranlediget heraf skulde Ministeriet tjenstligst melde,

at det kan tiltræde Deres foranstaaende Udtalelse, og an¬

mode Dem om at ville give Andrageren Besked i Overens¬

stemmelse hermed.

Justitsmin. Skr. (til Indenrigsministeriet) ang. 10. Aug.

Udmeldelse af Mænd til at taxere et til Træplant¬

ning bestemt Klitareal.

Ved at tilbagesende det Justitsministeriet til Betænk¬

ning tilstillede Andragende, hvori Klitinspektøren besværer

sig over, at Herredsfogden i N. N. Herreder paa hans

derom fremsatte Begjæring har vægret sig ved at foretage

Udmeldelse af Mænd til i Overensstemmelse med Lov af

29. December 1857 § 3 og Lov af 29. Marts 1867 § 12

at taxere et til Træplantning bestemt Klitareal i N. N.

Sogn, med mindre der paa Klitvæsenets Vegne gives

formeligt Møde i Retten for efter forudgaaet Stævning til

alle Vedkommende at begjære saadanne Vurderingsmænd

udmeldte, skal man tjenstligst melde, at da den omspurgte

Udmeldelse i Henhold til Lov af 29. December 1857 § 3

skal foretages af Retten, maa Iustitsministeriet anse den af

bemeldte Herredsfoged efter det ovenanførte stillede Fordring

for berettiget.
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Skr. ang. Skatteinspektoratet.176

Indenrigsmin. Skr. (til Overpræsidenten i Kjø¬

benhavn) ang. Ordningen af Bestyrelsen af Staden

Kjøbenhavns Skattevæsen.

Ved Skrivelse af Dags Dato til Overpræsidenten i

Kjøbenhavn har Indenrigsministeriet som Tillæg til Ved¬

tægten for Bestyrelsen af Staden Kjøbenhavns kommunale

Anliggender af 30. December 1857 stadfæstet følgende af

Kjøbenhavns Kommunalbestyrelse vedtagne Bestemmelse saa¬

lydende:

Vedtægtsbestemmelser for Ordningen af Be¬

styrelsen af Stadens Skattevæsen.

1. Under Magistratens 2. Afdeling ansættes en In¬

spektør for Stadens Skattevæsen. Under denne Embeds¬

mand henlægges Varetagelsen dels af de Sager, der nu

henhøre under Stadens Skattekontor, dels af de Forret¬

ninger vedrørende Paaligningen af Indkomstskatten, for

hvis Udførelse Magistraten efter Lov af 1. April d. A. skal

drage Omsorg. Han bliver derhos at betragte som Rode¬

mestrenes nærmeste Foresatte.

De nærmere Bestemmelser om Skatteinspektørens Myn¬

dighedsomraade og Forhold til Magistraten fastsættes af

denne.

2. Under Skatteinspektøren ansættes en Expeditions¬

sekretær, 2 Fuldmægtige, 2 Assistenter af 1. Klasse samt

det Antal Assistenter af 2. Klasse og Skrivere, som

nærmere fastsættes ved de aarlige Budgetter. Ved disse

bestemmes det derhos, hvilken Assistance der iøvrigt skal

ydes Skatteinspektøren.

3. F Skatteinspektøren lønnes med 5,000 Kr. aarlig,

stigende med 500 Kr. hvert 5. Aar indtil 6,500 Kr. Han

udnævnes af „Borgerrepræsentationen efter Magistratens

Indstilling. Med Hensyn til Udnævnelsen og Lønningen
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af de øvrige i Post 2 nævnte Funktionærer forholdes 12. Aug.

som med Funktionærer i tilsvarende Stillinger under

Magistraten.

Fornævnte Bestemmelser træde i Kraft den 1.4.

Januar 1888, fra hvilket Tidspunkt Skattekontoret ind¬

drages.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. (til Stiftamt¬ 18. Aug.

manden og Biskoppen over Sjællands Stift) ang.

Besørgelsen af Gravens Kastning og Klokkeringning

ved Begravelser.

I behagelig Skrivelse af 6. d. M. have Hr. Kammer¬

herren og Deres Høiærværdighed meddelt Ministeriet Be¬

tænkning i Anledning af et Andragende, hvori Parcellist

N. N. forespørger, om en Afdøds Efterladte, naar der af

Kirkeværgen er udvist Begravelsesplads paa Kirkegaarden

til Liget, ere berettigede til selv at lade Graven grave,

samt om de Efterladte ere berettigede til selv at besørge

Ringningen med Kirkeklokkerne eller ere pligtige til at leie

Kirkeværgen hertil.

I Anledning heraf skulde Ministeriet tjenstligst melde,

at det ikke vil kunne formenes Vedkommende selv eller ved

andre at lade Graven kaste, dog efter Kirkeværgens An¬

visning og under hans Tilsyn, og at det maa være over¬

ladt Kirkeeieren selv at besørge Klokkeringningen eller lade

den udføre af den Afdødes Slægt eller Venner, i fornødent

Fald under Kirkeværgens Tilsyn, mod Erlæggelse af den

i Lovens 2 22—39 fastsatte Kjendelse, jvfr. Ministeriets

Skrivelse til Finansministeriet af 16. Marts 1872 (i Skib¬

steds Samling)*).
* —

*) I Skr. 16. Marts 1872 udtales det, at Betalingen til
Klokkeren eller Ringeren efter D. L. 2—22—41 maa af¬
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20. Aug

31. Aug.

Skr. ang. uægte Børns Tilnavne.178

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. (til Biskoppen

over Sjællands Stift) ang., hvorledes der bliver at

forholde, naar et nægte Barn uden Faderens Vidende

og Villie er blevet døbt med hans Tilnavn.

Efter at have modtaget Deres Høiærværdigheds be¬

hagelige Skrivelse af 4. f. M. i Anledning af et An¬

dragende, hvori N. N. anholder om, at et af ham med

Pigen N. N. sammenavlet, den 10. April d. A. paa den

kongelige Fødselsstiftelse født Barn, der uden Andragerens

Vidende og Villie er døbt med hans Navne, maa faa disse

Navne forandrede, skulde Ministeriet, efter om Sagen at

have brevvexlet med Justitsministeriet, tjenstligst melde, at

der maa gives Barnet et andet Tilnavn end Andragerens,

idet det maa overlades til Præsten at konferere med Barnets

Moder om Valget af et andet Tilnavn under Iagttagelse

af de derom givne Forskrifter, jvfr. Kancelli=Cirkulære af

22. Oktober 1829.

Indenrigsmin. Skr. (til Amtmanden over

Holbæk Amt) ang., hvorvidt Jordemødre, hvem der

er tillagt en Jordlod, ere pligtige at svare Pligt¬

arbeide til Veivæsenet efter Loddens Hartkorn.

at man, uanset at Naturalarbeide

til Anlæg og Vedligeholdelse af Biveie ifølge den i Vei¬

loven af 21. Juni 1867 § 9 brugte Terminologi bliver at

udføre af Hartkornsbrugerne dog maa holde for. at det

omhandlede Pligtarbeide i Forhold til det Offentlige er at

holdes af den Kirken ifølge 2—22—39 tilkommende

Kjendelse for Klokkernes Brug, og at der som Følge
heraf savnes Hjemmel til at forhøie Taxten for Betaling
for Klokkeringning ved Begravelser paa Landet udover

det i sidstnævnte Lovsted fastsatte Beløb.
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anse som en Eieren (altsaa i det foreliggende Tilfælde 31. Aug.

— ikke Brugeren — paahvilende ByrdeAmtskommunen

(jvfr. Hartkornsegaliseringsloven af 20. Juni 1850 § 19).

9. Sept.Anordning ang. Plan for Søofficersskolen. (Ma¬
Nr. 136.rineministeriet).

Vi Christian den Niende osv. G. v.: I Hen¬

hold til § 35 i Lov om Søværnets Ordning af 28. Mai

1880 ville Vi allernaadigst have anordnet som følger:

Plan for Søofficersskolen.

A. Skolens Formaal og Ordning.

I. Søofficersskolens Formaal er at uddanne unge

Mennesker til Sekondløitnanter i Søofficerskorpset.

2. Uddannelsen foregaar dels iland paa Skolen og

dels ombord paa Krigsskibe, udrustede til dette Øiemed.

3. Skolen bestaar af to Klasser. Dens Elever be¬

nævnes Kadetter. Antallet af Kadetter i begge Skolens

Klasser maa i Reglen ikke overstige 24; dog kan dette Tal,

dersom der findes et større Antal ledige Numre i Løitnants¬

klassen, forhøies indtil 30.

Alle Kadetter have Ophold, Mundering og Undervis¬

ning frit ved Skolen, og Kadetterne i ældste Klasse tillige

Lønning. De skulle alle selv forsyne sig med de øvrige

Beklædningsgjenstande og de for Undervisningen nødvendige

Rekvisiter overensstemmende med de derfor gjældende Be¬

stemmelser.

Sygetilsynet ved Skolen udføres ved en af Søværnets

Læger.

4. Undervisningen i hver Klasse meddeles i et to¬

aarigt Kursus, fordelt paa to Afdelinger i hver Klasse.

Undervisningen i hver af disse Afdelinger begynder hvert

Aar de første Dage af September. Overalt, hvor Under¬
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9. Sept. visningen ikke hæmmes derved, kan den være fælles for

flere Afdelinger.

5. Efter at Kadetterne have gjennemgaaet henholds¬

vis yngste og ældste Klasse, underkastes de „Overgangs¬

prøven“ og „Afgangsprøven“ der afholdes saavel iland

som ombord.

De Kadetter, der bestaa Overgangsprøven, optages

i ældste Klasse efter den Rækkefølge, de ved Prøven have

opnaaet.

De Kadetter, som bestaa Afgangsprøven, indstilles til

Marineministeriet til at udnævnes til Sekondtløitnanter i

Søofficerskorpset. De kunne ikke forlange at hjemsendes,

førend de have tjent 4 Aar som saadanne.

De Kadetter, der afgaa fra Skolen uden at blive

Officerer, tildeles der Bevis for, om og hvorledes de have

bestaaet:

Søofsicersskolens Overgangsprøve.1)

Styrmandsexamens 1. Afdeling.2)

3)Styrmandsexamens 2. Afdeling i Navigation, Ma¬

skinlære, Geografi, Engelsk og Veirlære.

Exanen i Realfagene.4)

Disse Beviser give de Paagjældende alle de for de

nævnte Examina ifølge Lovgivningen og administrative Be¬

stemmelser gjældende Rettigheder.

For den Tid, Kadetterne under Uddannelsen have været

udkommanderede med Flaadens Skibe, beregnes dem Togt

efter de almindelige Regler.

6. Naar en Kadet paa Grund af Sygdom eller en

anden ham utilreguelig Aarsag ikke har kunnet underkaste

sig Afgangs= eller Overgangsprøven iland eller ombord

samtidig med sin Afdeling, kan efter Indstilling fra Skolens

Chef en særlig Prøve, saavidt mulig ved de samme Dom¬

mere, afholdes for ham iland eller ombord, forsaavidt den

første kan være sluttet før Søtogtets og den sidste før det
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paafølgende Skoleaars Begyndelse. — Hans Plads i Række= 9. Sept.

følgen bestemmes ved den ved Prøven opnaaede Karakter,

formindsket med ⅓o af den største Hovedsum, som kan op¬

naas ved Prøven.

Naar en Kadet under samme Forhold ikke har under¬

kastet sig eller bestaaet Afgangsprøven iland eller ombord,

og en særlig Prøve ifølge ovenstaaende Bestemmelse ikke

bliver afholdt, kan det efter Chefens Indstilling tillades, at

han i Forening med den næste Afdeling underkaster sig den

af de to Dele af Afgangsprøven, hvortil han ikke før har

fremstillet sig, eller hvorved han ikke har bestaaet. Naar

han i Henhold hertil bestaar Afgangsprøven ombord samtidig

med Kadetter, der have taget Afgangsprøven iland et Aar

senere, bevarer han ved sin Udnævnelse til Sekondløitnant

Aldersorden foran for disse.

Naar en Kadet under andre Forhold ikke har bestaaet

Afgangs= eller Overgangsprøven til det fastsatte Tids¬

punkt, kan det, hvor Omstændighederne særlig tale derfor,

efter Indstilling fra Skolens Chef tillades ham at del¬

tage i Undervisningen med den næste Afdeling for at

underkaste sig dennes samlede Afgangs= eller Overgangs¬

prøve.

Naar den fastsatte Grændse for Antallet af Kadetter

vilde blive overskreden ved, at en Kadet i Henhold til de

ovennævnte Bestemmelser faar Tilladelse til at deltage i den

paafølgende Afdelings Undervisning, sættes han udenfor

Numer og mister da Lønning, Mundering og frit Ophold

ved Slolen.

7. Alle Prøver iland ere offentlige. I hvert Fag

bedømmes Examinanderne af en Kommission, bestaaende af

tre Dommere, af hvilke den ene er den ved Skolen i Faget

ansatte Lærer. Af de to andre kan kun den ene vælges

blandt Skolens Officerer og Lærere.
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Ved Overgangs= og Afgangsprøven i Navigation er

Navigationsdirektøren Medlem af Examenskommissionen.

For hver mundtlig Prøve opsætter Kommissionen

skriftlig Spørgsmaalene, to flere end Examinandernes An¬

tal. Hver Examinand trækker sit Spørgsmaal.

For hver skriftlig Prøve opsætter Kommissionen et

Spørgsmaal, der er fælles for samtlige Examinander.

For Besvarelsen af ethvert Spørgsmaal afgiver Kom¬

missionen en af de i § 10 nævnte Karakterer. Dersom Kom¬

missionens Medlemmer ikke blive enige om Karakteren for

en Besvarelse, faar denne den Karakter, hvis Talværdi er

nærmest ved Middeltallet af Talværdierne af de forskjellige

Dommeres Karakterer. Bliver dette Middeltal — 2, gives

Karakteren „mdl.“.

8. Samtidig med Overgangs= og Afgangsprøven

foretages i Chefens eller en dertil af ham beordret Skole¬

officers og en tilkaldt Dommers Overværelse en Over¬

høring i alle Fag af de Kadetter, der ikke ere til nogen af

de nævnte Prøver. I hvert Fag gives een Karakter.

Naar en Kadet ved disse Overhøringer i to eller flere

Fag ikke tilfredsstiller den i § 11 a opstillede Fordring

eller med Hensyn til Hovedsummen den i samme Paragrafs

Litra C opstillede Fordring, indberetter Chefen det til Mini¬

steriet og gjør Indstilling om, hvorvidt den paagjældende

Kadet bør afskediges fra Korpset.

9. Til Prøverne og Overhøringen slutter der sig en

almindelig Bedømmelse, idet Chefen i Midten og Slut¬

ningen af Skoleaaret giver hver Kadet en Karakter for

Opførsel, hvorhos samtlige Officerer og Lærere afgive en

Dom over Kadetternes Begavelse og Udvikling samt en

Karakter for Flid og en for Opførsel.

Endelig giver Chefen og Skoleofficererne i Forening

hver af de Kadetter, der skulle til Afgangsprøven, en Ka¬

rakter for „Tjenstligt Forhold iland“
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10. Ved Skolens Prøver benyttes følgende Karak= 9. Sept.

terer, der have de vedføiede Talværdier:

7.ug.

ug. — — 6,

—mg.

mg. — — 4,

— 3,9.

—2,g. —

— 1,tg.

0,tg. — —

mdl. — — I,

mdl. — — — 3,

slet — — 5.

II. Til at bestaa udfordres:

For hvert Fag, i hvilket der kun gives een Karakter,2)

mindst Værdien 1 for denne.

h) For hvert Fag, hvori der gives flere Karakterer, en

samlet Værdi af mindst 2 Gange Karakterernes

Antal. Ved Prøverne ombord gjælder denne Be¬

stemmelse for alle Hovedkarakterer.

En Hovedsum af 3 Gange Karakterernes Antal.c)

Dog bortfalde de under a og b opstillede Fordringer,

naar der opnaas en Hovedsum af mindst 5 Gange Karak¬

terernes Antal.

Til at bestaa med Udmærkelse fordres: En Hovedsum

af mindst 6 Gange Karakterernes Antal.

12. Rækkefølgen blandt de examinerede bestemmes ved

Summen af samtlige Karakterers Værdier.

Er denne ens for flere, bestemmes den indbyrdes

Rækkefølge blandt disse:

for Adgangsprøven ved Summen af Karaktererne i

Dansk, Mathematik og Tysk,
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9. Sept. for Overhøringerne, Overgangsprøven og Af¬

gangsprøven ved Summen af Karaktererne om¬

bord.

Er denne ogsaa ens, bestemmes Rækkefølgen ved Lod¬

trækning.

B. Adgang og Optagelse.

13. Adgangsprøven afholdes hvert Aar i April

Maaned.

Som Kadetter i yngste Klasse optages unge Mænd,

der enten have den Søfart, der udfordres til at opnaa

Halvbefarenhedsgraden, eller have tjent som Lærlinge efter

det fyldte 14. Aar, som Menige eller som Underofficerer

mindst 9 Maaneder til Orlogs, og fra denne Tjeneste med¬

bringe gode Vidnesbyrd. Begge de her anførte Arter af

Søfart kunne supplere hinanden, og 1 Maaneds Orlogsfart

regnes da lig 2 Maaneders anden Fart. Ingen, der fylder

20 Aar inden den paafølgende 1. September, kan indstille

sig til Aarets Adgangsprøve.

De, som ønske at fremstille sig til Adgangsprøven, gjøre

inden 15. Marts egenhændig skriftlig Anmeldelse derom til

Skolens Chef og vedlægge:

a) Søfartsattest, der skal indeholde Oplysning om de

gjorte Søtogters Varighed og Beskaffenhed med

Vidnesbyrd om Opførsel og Duelighed.

Daabs=, Vakcinations= og Konfirmations=Attester.b)

Lægeattest efter opgivet Skema.c)

Attest for Færdighed i Brystsvømning, Rygsvømning0)

og Vandtrædning uden Sele samt for i Længde¬

svømning at kunne svømme 200 Alen

Attesteret Kopi af Indtegningsbevis i Henhold tile)

Værnepligtsloven, hvis Vedkommende har naaet 17

Aars Lægdsrullealder.

14. Før Adgangsprøven blive de Anmeldte frem¬

stillede paa Skolen for en Kommission, bestaaende af to af
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Skolens Officerer og en tilforordnet Læge, der undersøger,

om nogen af dem lider af Tunghørighed, Nærsynethed,

Farveblindhed eller anden Legemsfeil, som maatte gjøre

ham uskikket til Optagelse i Korpset.

15. Fordringerne ved Adgangsprøven ere:

Mathematik. Praktisk Regning og elementær1.

Arithmetik, hvori medtages Decimalbrøk, Bogstav¬

regning, Ligninger af 1. og 2. Grad, samt de

simpleste Logarithmeberegninger. Elementær Plan¬

geometri og geometrisk Tegning, saaledes at der

vises Færdighed i ordentlig Udførelse af sædvanlige

geometriske Konstruktioner, der følge af Anvendelsen

af det, som maa forudsættes lært.

Ved Bedømmelsen af de skriftlige Spørgsmaal

bliver ikke blot taget Hensyn til, at Fremgangs¬

maaden er rigtig, men ogsaa til, at Udførelsen er

nøiagtig og ordentlig.

Naturlære. Det vigtigste af den mekaniske og

kemiske Del, nemlig: Læren om faste Legemers

Ligevægt; Hovedsætningerne om draabeflydende og

luftformige Legemers Ligevægt, uden al Detail; det

vigtigste af Bevægelseslæren, saasom Tyngden, Cen¬

trifugalkraften og Pendulet. Varmelæren og den

dermed i Forbindelse staaende Del af Meteorologien;

Hovedsætningerne af Læren om Magnetisme og

Elektricitet, derunder Kjendskab til Ohms Lov; en

Oversigt over de i Naturen mest udbredte Grund¬

stoffer, deres Egenskaber og vigtigste Forbindelser.

Dansk. Mundtlig: Oplæsning af Prosa og Poesi;

hele Grammatiken.Skriftlig: To Stileopgaver,

hvoraf den ene er Diktat, den anden en fri Gjengivelse

af et Emne, der ligger indenfor Examinandernes

Forestillingskreds.

1887.
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9. Sept. 4. Tysk. Mundtlig: Oplæsning og Oversættelse af et

opgivet, tidligere læst Pensum paa mindst 300 Oktav¬

sider Prosa og af Stykker af tyske Forfattere, der

ikke ere læste, og hvis Stil ikke frembyder særegne

Vanskeligheder; ved Analyse at godtgjøre Kjendskab

til Formlæren og til Sætningslærens Hovedregler.

Skriftlig: En Oversættelse fra Dansk til Tysk af let

fortællende Indhold ined Afbenyttelse af Ordbog og

Lærebog i Grammatik.

5. Engelsk. Oplæsning og Oversættelse af et op¬

givet, tidligere læst Pensum paa mindst 200 Oktav¬

sider Prosa og af Stykker af engelske Forfattere, der

ikke ere læste, og hvis Stil ikke frembyder særegne

Vanskeligheder; ved Analyse at godtgjøre nøie Kjendskab

til Formlæren og til Sætningslærens Hovedregler.

Fransk. Samme Fordringer som i Engelsk, dog6.

saaledes, at der ved Analyse godtgjøres Kjendskab til

Participiernes Bøining i Almindelighed og Hoved¬

reglerne for Subjonctifs Brug.

Historie. En almindelig Oversigt over Verdens¬7.

historiens Grundtræk og Hovedbegivenheder og en

fyldigere Fremstilling af Fædrelandets Historie.

Geografi. Fysisk og politisk Jordbeskrivelse.8.

9. Tegning. Fritstaaende Gjenstande af simpel

Form.

Ved Be¬Skrivning. Dansk og latinsk Skrift10.

dømmelsen tages ikke alene Hensyn til Prøveskriften,

men ogsaa til alle skriftlige Udarbeidelsers ydre Be¬

handling.

Legemsøvelser. Forberedende Øvelser, Smidig¬11.

hedsøvelser, lettere Voltigering, Springning i Høiden

og Længden og Klatring i Skraastang og lodrette

Redskaber.
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16. Ved Adgangsprøven gives følgende 23 Ka= 9. Sept.

rakterer:

Mathematik. 6 Karakterer for to mundtlige Spørgs¬

maal, tre skriftlige Opgaver — en i praktisk Reg¬

ning, en i Arithmetik, en i Geometri og en

Tegneprøve.

Naturlære. 2 Karakterer for to mundtlige Spørgs¬

maal.

Dansk. 2 Karakterer for et mundtligt Spørgsmaal og

to skriftlige Opgaver.

Tysk. 2 Karakterer for et mundtligt Spørgsmaal og en

skriftlig Opgave.

Engelsk. 2 Karakterer for to mundtlige Spørgsmaal.

Fransk. 2 Karakterer for to mundtlige Spørgsmaal.

Historie. 2 Karakterer for to mundtlige Spørgsmaal

et i den almindelige Verdenshistorie, et i Nordens

Historie.

Geografi. 2 Karakterer for to mundtlige Spørgsmaal

et i den almindelige Jordbeskrivelse, et i Enropas

Geografi.

Tegning. 1 Karakter.

Skrivning 1 Karakter.

Legemsøvelser. 1 Karakter.

17. Af de bedst bestaaede Examinander indstilles

efter Rækkefølgen indtil dobbelt saa mange, som der vil

være at optage ved Skoleaarets Begyndelse, til strax at

deltage i Korpsets Øvelser iland og ombord. Ved Slut¬

ningen af Togtet med Øvelsesskibene gives der dem 12

Karakterer hver for deres Forhold ombord (jvfr. § 30),

hvilke Karakterer lægges til dem, de have erholdt ved Ad¬

gangsprøven. Rækkefølgen blandt Examinanderne bestem¬

mes ved Summen af alle 35 Karakterer.

Ved det nye Skoleaars Begyndelse optages som Regel

de 6 første efter denne Rækkefølge i Korpset, dog kan dette
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9. Sept. Tal, indenfor de ved § 3 givne Grændser, forandres efter

Ministerens nærmere Bestemmelse.

18. Den, der to Gange har underkastet sig Adgangs¬

prøven, kan ikke oftere indstille sig til denne

C. Undervisningen og Prøverne iland.

19. Til Undervisningen paa Skolen, der begynder i de

første Dage af September og varer til Slutningen af April

Maaned, vil der, naar Ferierne og Prøverne fraregnes,

være omtrent 30 Uger i hvert Aar.

Undervisningstiden er 7 Timer daglig, hvoraf 1 Time

anvendes til Legemsøvelser.

Undervisningen i yngste Klasse.

20. Kadetterne undervises i: 1) Navigation, 2) Ma¬

thematik, 3) Naturlære, 4) Maskinlære, 5) Skibbygning,

6) Artilleri, 7) Søminelære, 8) Dansk, 9) Tysk, 10) Engelsk,

11) Fransk, 12) Historie, 13) Geografi, 14) Frihaandsteg¬

ning, 15) Geometrisk Tegning, 16) Skrivning, 17) Legems¬

øvelser, 18) Sømandsskab.

1. Navigation. Undervisningen omfatter: Naviga¬

tionen i det Omfang, som fordres ved Styrmands¬

examens 1. Afdeling, samt de ved samme Examen

fordrede „Internationale Regler“

Paa dette Fag anvendes omtrent 360 Timer.

Mathematik. Undervisningen omfatter: Nærmere2.

Udvikling af de til Adgangsprøven fordrede Afsnit,

Logarithmer og deres Anvendelse, Kjædebrøk, ube¬

stemte Ligninger, Permutationer og Kombinationer,

Binomialformlen, Algebraens Anvendelse paa Geo¬

metrien, Plantrigonometri, Stereometri og ffærisk

Trigonometri.

Paa dette Fag anvendes omtrent 270 Timer.
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3. Naturlære. Undervisningen omfatter: Mekanisk 9. Sept.

Fysik, Lyslære, Magnetisme og Elektricitet.

Paa dette Fag anvendes omtrent 240 Timer.

Maskinlære. Undervisningen omfatter: Skibs¬4.

dampmaskinen i Almindelighed; Beskrivelse af Kjedler,

Maskinens enkelte Dele, og de almindelige Frem¬

drivningsmidler, med Redegjørelse for de enkelte Ma¬

skindeles Virksomhed saavel under almindelig Gang,

som naar Maskinen manøvreres; Oversigt over de

forskjellige Kjedel= og Maskinkonstruktioner samt det

nødvendige Kjendskab til Maskinkraftens Beregning,

alt med særligt Hensyn til Forholdene i Krigs¬

skibene.

Paa dette Fag anvendes omtrent 60 Timer.

Skibbygning.Undervisningen omfatter: De

vigtigste Materialier til Skibbygning, deres Anvendelse,

Skibenes enkelte Dele, deres Forbinding, Aptering

og faste Inventar.

Paa dette Fag anvendes omtrent 60 Timer.

Artilleri. Undervisningen omfatter: De væsent¬

ligste Principer for Skytsets og Affutagernes Kon¬

struktion; Flaadens Artillerimateriel og dettes In¬

stallation i Skibene, herunder indbefattet Haand¬

vaaben, Maskinskyts og Ammunition; elementær

Balistik samt Kjendskab til Skydetabellernes Indret¬

ning og Brug; Artillerimateriellets Betjening og

Vedligeholdelse.

Paa dette Fag anvendes omtrent 150 Timer.

Søminelære. Undervisningen omfatter: Spræng¬

stoffer, Antændingsmidler, Batterier og Ledninger;

Konstruktionen af selvbevægende Torpedoer, Slæbe¬

torpedoer, Stangtorpedoer og Udskydningsapparaterne;

Konstruktionen af de vigtigste passive Søminer og

disses Antænding, Mineliniernes Udstikning og Af¬
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mærkning, Søminers Udlægning og Optagelse; elektrisk

udenbords Belysning.

Paa dette Fag anvendes omtrent 60 Timer.

Undervisningen i Maskinlære, Skibbygning, Ar¬

tilleri og Søminelære anskueliggjøres ved Besøg paa

Orlogsværftet.

Dansk. Ved Undervisningen øves Kadetterne i at

anvende Modersmaalet rigtigt og smagfuldt, saavel

mundtlig som skriftlig.

Undervisningen omfatter: Hele Grammatiken,

Oplæsning af udvalgte Stykker af den danske Lit¬

teratur, saavel i bunden som i ubunden Stil, Ana¬

lyse og mundtlig Gjengivelse af det oplæste, hvortil

knyttes biografiske og andre literær=historiske Med¬

delelser. Kadetterne gjøres bekjendte med det vigtigste

af den nordiske Mythologi og gjøres fortrolige med

skriftlige Udarbeidelser. Endvidere øves de i tjenstlige

Udarbeidelser og Udfærdigelser under Ledelse af den

næstyngste Skoleofficer.

Paa dette Fag anvendes omtrent 120 Timer.

Tysk. Ved Oplæsning og Oversættelse ledes Kadet¬

terne til med Lethed og Sikkerhed at forstaa de pro¬

saiske Forfattere, hvis Sprog ikke frembyder særegne

Vanskeligheder. De øves i Oversættelser fra Dansk

til Tysk, og der lægges særlig Vægt paa at øve dem

i at udtrykke sig i det fremmede Sprog. Gramma¬

tiken gjennemgaas og indøves ved Analyse. Skrift¬

lige Øvelser anstilles saavel ved Stile efter Diktat

som ved Oversættelse fra Dansk til Tysk.

Paa dette Fag anvendes omtrent 90 Timer.

10. Engelsk. Undervisningen ligesom i Tysk.

Paa dette Fag anvendes omtrent 120 Timer.

11. Fransk. Undervisningen ligesom i Tysk.

Paa dette Fag anvendes omtrent 150 Timer.
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Historie. Ved Undervisningen bibringes der Ka¬

detterne en fyldigere og mere sammenhængende Kund¬

skab om den almindelige Verdenshistorie, end de

kunne have erhvervet sig ved Optagelsen, og Nordens

Historie gjennemgaas i et Omfang som „Thriges“

Lærebog.

Paa dette Fag anvendes omtrent 120 Timer.

13. Geografi. Undervisningen omfatter: Den hele

Geografi i et Omfang af omtrent som „Granzows“

Lærebog, og der lægges særlig Vægt paa Danmarks

Geografi.

Paa dette Fag anvendes omtrent 120 Timer.

14. Frihaandstegning. Øvelser i Tegning efter

Naturen eller fritstaaende Gjenstande og Øvelser i

Landtoninger.

Paa dette Fag anvendes omtrent 60 Timer.

15. Geometrisk Tegning. Udførelse af Tegninger

henhørende til Maskinlære, Skibbygning, Artilleri og

Søminelære.

Paa dette Fag anvendes omtrent 60 Timer.

16. Skrivning. Kadetterne øves i latinsk Skrift.

Paa dette Fag anvendes omtrent 60 Timer.

17. Legemsøvelser. Undervisningen omfatter: Gym¬

nastik, Fægtning, Hugning, Exercits, Vaabenøvelser,

Kommandoøvelser, Svømning og Dans.

Hertil anvendes omtrent 360 Timer.

18. Sømandskab.I det første Aar gjennemgaas

Begyndelsesgrundene, Fart og Takling; Principerne

for Seilmanøvre i Almindelighed og Udførelsen af

Godtveirs=Manøvrerne.

I det andet Aar gjennemgaas Ondtveirs=Ma¬

nøvrerne og Fartøistjenesten. Endvidere gjøres Ka¬

detterne fortrolige med de Afsnit af Instruktioner

1887.

9. Sept.
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og Reglementer, der omhandle de subalterne Offi¬

cerers Pligter.

Paa dette Fag anvendes iland omtrent 60 Timer.

Endvidere gives der efter Omstændighederne Undervis¬

ning i Sang.

Overgangsprøven iland.

21. Der gives følgende 41 Karakterer:

Navigation. 7 Karakterer for tre mundtlige Spørgs¬

maal — et i den terrestriske, et i den astronomiske

Del, et i „Internationale Regler“ — og for fire

skriftlige Opgaver.

Mathematik. 6 Karakterer for to mundtlige Spørgs¬

maal og fire skriftlige Opgaver.

Naturlære. 3 Karakterer for tre mundtlige Spørgs¬

maal — et i mekanisk Fysik, et i Lyslære, et i

Magnetisme og Elektricitet.

Maskinlære. 1 Karakter for et mundtligt Spørgsmaal.

Skibbygning. 1 Karakter for et mundtligt Spørgs¬

maal.

Artilleri. 2 Karakterer for to mundtlige Spørgsmaal.

Søminelære. 2 Karakterer for to mundtlige Spørgs¬

maal.

Dansk. 2 Karakterer for et mundtligt Spørgsmaal

Oplæsning af saavel bunden som ubunden Stil,

Grammatikens Formlære og Orddannelseslære, Sæt¬

ningslæren med de derhen hørende Regler for Inter¬

punktionen, nordisk Mythologi —og for to skriftlige

Opgaver — den ene en fri Behandling af et Emne,

der ligger indenfor den Forestillingskreds, som Skolen

og Livet kan have udviklet hos Kadetterne, den anden

en Rapport eller anden tjenstlig Skrivelse.

Tysk. 2 Karakterer for et mundtligt Spørgsmaal

Oplæsning og Oversættelse af en paa Skolen ikke

læst Bog, grammatikalsk Analyse (hele Grammatiken),
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lettere Taleøvelser — og for en skriftlig Opgave — 9. Sept.

Oversættelse fra Dansk til Tysk af let fortællende

Indhold.

Engelsk. 2 Karakterer for et mundtligt Spørgsmaal

Oplæsning og Oversættelse af en paa Skolen ikke

læst Bog, Oversættelse fra Dansk til Engelsk af et

paa Skolen læst Pensum af mindst 50 Oktavsider,

grammatikalsk Analyse (hele Grammatiken), lettere

Taleøvelser —, og for en skriftlig Opgave — Over¬

sættelse fra Dansk til Engelsk af let fortællende

Indhold.

Fransk. 2 Karakterer for et mundtligt Spørgsmaal og

en skriftlig Opgave. Fordringerne som i Engelsk.

Historie. 2 Karakterer for to mundtlige Spørgsmaal

et i den almindelige Verdenshistorie, et i Nordens

Historie.

Geografi. 2 Karakterer for to mundtlige Spørgsmaal

—et i den almindelige Jordbeskrivelse, et i Dan¬

marks Geografi.

Frihaandstegning.1 Karakter for de i det sidste

Aar udførte Tegninger og Landtoninger.

Geometrisk Tegning. 1 Karakter for de i det sidste

Aar udførte Tegninger.

Skrivning. 1 Karakter for Behandlingen af samtlige

skriftlige Udarbeidelser til Prøven med Hensyn til

Skrift og Form.

Legemsøvelser. 3 Karakterer — en i Vaabenøvelse,

en i Gymnastik og en i Dans.

„Aarlig Bedømmelse“ 1 Karakter, der sammen¬

drages af de efter § 9, 1. Passus, afgivne Karak¬

terer for det sidste Aar.

Anmærkning. Sømandskab bedømmes ved Prøven

ombord.

Tolvte Hæfte, 9
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Undervisningen i ældste Klasse.

22. Kadetterne undervises i: 1) Navigation, 2) Ma¬

thematik, 3) Naturlære, 4) Beskrivende Geometri, 5) Ma¬

skinlære, 6) Skibbygning, 7) Artilleri, 8) Søminelære, 9)

Retslære, 10) Dansk, 11) Tysk, 12) Engelsk, 13) Fransk,

14) Søkrigshistorie og Taktik, 15) Frihaandstegning, 16)

Geometrisk Tegning, 17) Skrivning, 18) Legemsøvelser,

19) Sømandskab.

1. Navigation. Undervisningen omfatter: Foruden

Fordringerne ved Styrmandsexamens 2. Afdeling

endvidere en fyldigere Fremstilling af Solsystemet,

navtisk Astronomi, den theoretiske Opløsning af de i

Navigationen forefaldende Problemer med Under¬

søgelse af Indflydelsen af Feilene i de forskjellige

Stykker; Søopmaalingsproblemer, Brugen af Theo¬

doliten, Kjendskab til den mathematiske Theori for

Kompassernes Deviation, Oceanografi (Fædrelandets

i større Detail), de vigtigste regelmæssige Vind= og

Strømforhold, Hovedveiene over de store Have.

Øvelser i den hele Navigation. Desuden undervises

i Meteorologi.

Paa dette Fag anvendes omtrent 300 Timer.

Mathematik. Undervisningen omfatter: Funk¬

tionslæren og de vigtigste Sætninger af de algebraiske

Ligningers Theori. Analytisk Plangeometri, Kurverne

af 2. Orden indbefattet. Analytisk Stereometri, Fla¬

derne af 2. Orden indbefattet.

Paa dette Fag anvendes omtrent 300 Timer.

Naturlære. Undervisningen omfatter: Varme¬3.

lære, Kemi, Statik, Bevægelseslære og Elektricitet.

Paa dette Fag anvendes omtrent 180 Timer.

4. Beskrivende Geometri. Undervisningen omfat¬

ter: Konstruktioner med Hensyn til den rette Linie

og Planen, krumme Liniers og Fladers Fremstilling,
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Tangenter, Tangentplaner, plane Snit med An= 9. Sept.

vendelse paa Skyggekonstruktioner, Udfoldniuger, Ko¬

teringsmethoden.

Paa dette Fag anvendes omtrent 150 Timer,

hvoraf de 60 til Tegning.

Maskinlære. Undervisningen omfatter: Indika¬

toren og dens Anvendelse, Maskinkraftens Beregning,

Maskiuprøver, Maskinens Nyttevirkning, Dkonomi,

Betjening og Brug. Alt med særligt Hensyn til

Forholdene i vore Krigsskibe.

Paa dette Fag anvendes omtrent 60 Timer.

Skibbygning. Undervisningen omfatter: Ar¬

beidets Udførelse ved Skibbygningen, Skibes Afløb¬

ning og Dokning, Deplacementet og dettes Bereg¬

ning, Stivheden, Skibets Bevægelser, Virkningen af

Seil, Ror og Maskine, Skibets Dimensioner.

Paa dette Fag anvendes omtrent 30 Timer.

Artilleri. Undervisningen omfatter: En fyldigere

Udvikling af det i yngste Klasse læste. Endvidere en

Oversigt over de forskjellige Krudtsorters Fabrikation

og Virkning; de vigtigste Afsnit af den indre og

ydre Balistik, Skytsets Virkning, den praktiske Skyde¬

lære og kortfattet historisk Oversigt over Artilleriets

Udvikling.

Paa dette Fag anvendes omtrent 120 Timer.

Søminelære. Undervisningen omfatter: Foruden

en fyldigere Udvikling af det i yngste Klasse læste

endvidere: Torpedobaade, Indskydning af selvbe¬

vægende Torpedoer, Torpedobaads Angreb, Angreb

paa og Forsvar af Minelinier, elektrisk indenbords

Belysning og kortfattet historisk Oversigt over Sø¬

minevæsenets Udvikling.

Paa dette Fag anvendes omtrent 60 Timer.
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Undervisningen i Maskinlære, Skibbygning, Ar¬

tilleri og Søminelære anskueliggjøres ved Besøg paa

Orlogsværftet.

Retslære. Undervisningen omfatter: Den positive

Folkeret, navnlig de Regler, som angaa Krigsforhold,

en Udsigt over Danmarks Statsforfatningsret og

dansk Militærret med særligt Hensyn til de for Sø¬

krigsmagten givne Love og Bestemmelser.

Paa dette Fag anvendes omtrent 120 Timer.

Dansk. Literaturhistorie. Kadetterne gjøres bekjendte

med de vigtigste danske Forfatteres mest fremtrædende

Værker. Den nordiske og klassiske Mythologi gjen¬

nemgaas. Ved mundtlige Foredrag og hyppige Stile

øves Kadetterne i at udtrykke sig i et rent og smag¬

fuldt Sprog. Endvidere øves de i tjenstlige Udar¬

beidelser og Udfærdigelser under Ledelse af den ældste

Skoleofficer.

Paa dette Fag anvendes omtrent 120 Timer.

11. Tysk. Ved Oplæsning og Oversættelse fra Dansk

til Tysk udvikles Kadetternes Sans for Sprogets

Eiendommeligheder og Vanskeligheder; de øves i at

udtrykke sig hurtig og rigtig paa Tysk saavel ved

Samtale som ved Gjengivelse af oplæste Stykker

baade i Poesi og Prosa af tyske Forfattere. Skriftlig

øves de i en fri Behandling af Sproget og i Over¬

sættelse fra Dansk til Tysk.

Paa dette Fag anvendes omtrent 90 Timer.

Engelsk. Undervisningen som i Tysk.12.

Paa dette Fag anvendes omtrent 120 Timer.

13. Fransk. Undervisningen som i Tysk.

Paa dette Fag anvendes omtrent 180 Timer.

14. Søkrigshistorie og Taktik. Gjengivelse af

Søkrigshistoriens mest fremtrædende Slag og Træf¬

ninger med særligt Hensyn til deres strategiske og
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taktiske Eiendommeligheder og Paapegelse af Ma= 9. Sept.

teriellets Indflydelse paa Taktiken. En sammen¬

hængende Fremstilling af Danmarks Søkrigshistorie

og af Nutidens taktiske Opstillinger og Bevægelser

med særligt Hensyn paa Marinens Taktikbøger.

Paa dette Fag anvendes omtrent 120 Timer.
i

Frihaandstegning. Videregaaende Øvelser

Tegning efter Naturen eller efter fritstaaende Gjen¬

stande og i Optagelse af Landtoninger.

Paa dette Fag anvendes omtrent 60 Timer.

Geometrisk Tegning. Udarbeidelse og Opmaa¬

ling af Tegninger henhørende til Maskinlære, Skib¬

bygning, Artilleri og Søminelære.

Paa dette Fag anvendes omtrent 60 Timer.

Skrivning. Kadetterne af næstældste Afdeling øves

i latinsk Skrift.

Hertil anvendes omtrent 30 Timer.

De Kadetter af ældste Afdeling, hvis Haandskrift

staar langt tilbage, gives der Undervisning udenfor

Timerne.

Legemsøvelser. De tidligere Øvelser fortsættes,

og der gives de ældste Kadetter Leilighed til Uddan¬

nelse som Hjælpelærere i Exercits og Vaabenøvelser.

Herpaa anvendes omtrent 360 Timer.

Sømandskab. I det første Aar gjennemgaas

Krigsskibes Udrustning og Organisation, Aftakling

og Oplægning, forudseelige Skibsarbeider i deres

Enkeltheder, de større Arbeider, der kunne forefalde

tilsøs, og Theori for Dampmanøvrer.

I det andet Aar gjennemgaas Manøvrer under

Damp, Forhold under Grundstødning, Læk og Ha¬

varier; Instruktioner, Reglementer, og de Afsnit af

„Love og Anordninger“ der vedrøre Tjenesten i Al¬

92mindelighed.
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Hele Sømandskaben repeteres.

Paa dette Fag anvendes iland omtrent 60 Timer.

Endvidere gives der efter Omstændighederne Undervis¬

ning i Sang.

Afgangsprøven iland.

23. Der gives følgende 52 Karakterer:

Navigation. 7 Karakterer for tre mundtlige Spørgs¬

maal i det foredragne og fire skriftlige Opgaver,

hvoraf de to falde indenfor det i ældste Klasse lærte

og de to i den hele Navigation.

Mathematik. 6 Karakterer for to mundtlige Spørgs¬

maal og fire skriftlige Opgaver.

Naturlære. 4 Karakterer for fire mundtlige Spørgs¬

maal, hvoraf et i Kemi.

Beskrivende Geometri. 3 Karakterer for et mundt¬

ligt Spørgsmaal og to skriftlige Opgaver.

Maskinlære. 1 Karakter for et mundtligt Spørgsmaal.

Skibbygning. 1 Karakter for et mundtligt Spørgs¬

maal.

Artilleri. 3 Karakterer for tre mundtlige Spørgsmaal,

hvoraf et i Flaadens Artillerimateriel.

Søminelære. 2 Karakterer for to mundtlige Spørgs¬

maal.

Retslære. 2 Karakterer for to mundtlige Spørgsmaal.

Dansk. 4 Karakterer for to mundtlige Spørgsmaal

et i Literaturhistorie, et i Mythologi — og for to

skriftlige Opgaver — den ene en fri Behandling af

et opgivet Emne, den anden en Rapport eller anden

tjenstlig Skrivelse.

Tysk. 2 Karakterer for et mundtligt Spørgsmaal

Oversættelse saavel fra Tysk til Dansk som fra Dansk

til Tysk og Analyse — og for en skriftlig Opgave

Oversættelse fra Dansk til Tysk.
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Engelsk. 3 Karakterer for to mundtlige Spørgsmaal 9. Sept.

et i Oversættelse og Analyse, et i Færdighed i at

udtrykke sig i Sproget — og for to skriftlige Op¬

gaver — Oversættelser fra Dansk til Engelsk, hvoraf

den ene extemporeret.

Fransk. 3 Karakterer for to mundtlige Spørgsmaal og

for to skriftlige Opgaver. Fordringerne som i Engelsk.

Søkrigshistorie og Taktik. 2 Karakterer for to

mundtlige Spørgsmaal — et i Danmarks Søkrigs¬

historie, et i andre Landes Søkrigshistorie og Nutidens

taktiske Bevægelser.

Frihaandstegning. 1 Karakter for de i de sidste

Aar udførte Tegninger og Landtoninger.

Geometrisk Tegning. 1 Karakter for de i det sidste

Aar udførte Tegninger.

Skrivning. 1 Karakter for Behandlingen af samtlige

skriftlige Udarbeidelser til Prøven med Hensyn til

Skrift og Form.

Legemsøvelser. 3 Karakterer — en i Vaabenøvelse,

en i Gymnastik og en i Dans.

„Aarlig Bedømmelse“ 1 Karakter, der sammen¬

drages af de efter § 9, 1. Stykke, afgivne Karakterer

for det sidste Aar.

„Tjenstligt Forhold iland“ 2 Karakterer — to

Gange Middelværdien af Karakteren efter § 9, 2.

Stykke.

Anmærkning. Sømandskab bedømmes ved Prøven

ombord.

24. Den Kadet, som har opnaaet den største Hoved¬

sum og bestaaet Prøven „med Udmærkelse“ erholder som

Præmie den Gernerske Medaille; have flere samme Ho¬

vedsum, bliver Præmien tilkjendt den, der har den største

Sum i „Aarlig Bedømmelse“ i Navigation, Mathematik og

Artilleri.
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25. Efter at Prøverne og Overhøringen ere afholdte

og indtil Søtogtet begynder, gjennemgaa Kadetterne de

forskjellige Signalsystemer, de have Kommando= og Vaaben¬

øvelser, Exercits, Skydning, Fartøisøvelser, Reisnings¬

manøvrer paa Skolens Reisning og lignende. Under

Øvelsesskibets Udrustning ere Kvartercheferne til stadig

Tjeneste ombord; de øvrige overvære alle større Arbeider,

og de ældste blandt disse deltage i alt Arbeide tilveirs.

Alle gjøres bekjendte med Orlogsværftet.

Før Skoleaarets Afslutning underkastes samtlige Ka¬

detter en Prøve i Syn og i Farvesans.

D. Undervisningen og Prøverne ombord.

26. Undervisningen og Øvelserne ombord omfatte ca.

13 Ugers Togt med et større Øvelsesskib og ca. 4 Ugers

Togt med en Kanonbaad.

Paa Øvelsestogtet med det større Øvelsesskib uddannes

Kadetterne i: 1) Sømandskab, 2) Manøvrer, 3) Vagt¬

tjeneste, 4) Navigation, 5) Artilleri, 6) Matrostjeneste, 7)

Signalering, 8) Maskintjeneste og deltage tillige i de om¬

bord forefaldende Arbeider.

Paa Øvelsestogtet med Kanonbaaden udfører Korpset

alt forefaldende Skibsarbeide, det øves i Seilads i de danske

Farvande, i praktisk Navigation, i Manøvrering, i Artilleri¬

materiellets Betjening og i Skiveskydning.

Kanonbaaden opholder sig omtrent en Trediedel af

Togtet i Nærheden af Orlogsværftets Søminestation, og

Kadetterne undervises og øves da ved Stationen i praktisk

Minevæsen.

27. Undervisningens og Øvelsernes Omfang.

1. Sømandskab. Den i §§ 20 og 22 angivne Un¬

dervisning i dette Fag fortsættes. Endvidere gjøres

Korpset bekjendt med alt vedrørende Skibet, dets

Aptering og dets Materiel.
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2. Manøvrer. Paa det større Øvelsesskib komman¬

dere Kadetterne skiftevis, efter deres Standpunkt i

theoretisk Sømandskab de forskjellige, Manøvrer

under Tilsyn af den i § 28 nævnte Kommission

foruden af en Skoleofficer ved Manøvrerne forude.

Særlig Kvartercheferne øves i Dampmanøvrer. Paa

Kanonbaaden øves den ældste Klasse i Manøvrering

efter udlagte Mærker.

Vagttjeneste. Kadetterne gjøre skiftevis Vagt,

saavel om Natten som om Dagen. De ere fordelte

paa 6 Kvarterer, hvert kommanderet af en af de

ældste Kadetter, der under den vagthavende Officers

Tilsyn og Ansvar gjør Tjeneste som Vagtchef. Den

næstældste paa Kvarteret har Kommandoen forude,

den tredieældste forretter den almindelige Styr¬

mandstjeneste. Under særegne Omstændigheder kan

Kvarterernes Antal forandres efter Indstilling fra

Skolen.

Navigation. Kadetterne anstille og beregne efter

Tur alle de forskjellige paa Togtet med det større

Øvelsesskib forekommende Observationer, hvorhos

Kadetterne af ældste Klasse skiftevis passe Søuhrene,

alt under Navigationslærerens Ledelse og Tilsyn.

Paa Kanonbaaden øves de i Deviationsundersøgelser,

Nedlægning af Kontramagneter, Vinkelmaaling og i

praktisk Opmaaling.

Artilleri. Kadetterne øves i Betjening af Ar¬

tillerimateriellet, Brugen af Haandvaaben, i Kom¬

mando, Afstandsbestemmelse, Skiveskydning og i andre

ved de medgivne Kampredskaber forefaldende Arbeider.

Under Klarskib gives der Kadetterne af ældste Klasse

betroede Poster.

Matrostjeneste. Kadetterne øves i alle de Ar¬

beider tilveirs, og de ældste gjøre under Manøvrerne

1887.
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og ved alle forefaldende Arbeider med Seil og Reis¬

ning Tjeneste som Underofficerer og Topsgaster

særlig paa Krydstoppen. Under en Skoleofficers

Tilsyn undervises Kadetterne endvidere i Takkel¬

arbeider, Lodhivning og i Seilads og Roning med

Skibets Fartøier.

Signalering. Kadetterne undervises og øves i7.

Benyttelsen af Signalbøgerne og Signalerings¬

midlerne saavel efter Marinens som efter de ved¬

tagne fælles Systemer.

8. Maskintjeneste. Kadetterne gjøres under Ledelse

af Maskinmesteren fortrolige med Maskinen og

øves praktisk i dens Betjening saavel i det større

Øvelsesskib som i Kanonbaaden, hvor de desuden

særlig undervises i Fyrbøder=Tjeneste.

Naar Omstændighederne tillade det, øves de i at tegne

Landtoninger efter Naturen; de øves i Svømning.

28. Chefen for Skolen, Meddommeren (jvfr. 8 40)

og den ældste ombordværende Skoleofficer, eller Chefen

for Skibet og de to ældste Skoleofficerer, danne en Kom¬

mission til Kadetternes Bedømmelse ombord paa det større

Øvelsesskib.

De ledende eller tilsynshavende Officerer ved Øvelserne

i Manøvrer, Vagttjeneste, Observation og Skiveskydning

give Karakterer for disse Øvelser. Af Navigationsofficeren

gives hveranden Uge samtlige Kadetter en Karakter for

Duelighed og Paalidelighed som Observator og Kadetterne

i ældste Klasse for Søuhrenes Pasning. Af Batterichefen

gives ligeledes hveranden Uge en Karakter for Duelighed,

Flid og Holdning under Øvelserne med Kanoner og Haand¬

vaaben. Disse Karakterer indgives til den førstnævnte Kom¬

mission og indgaa paa den i § 30 anførte Maade som

„Karakter for Prøverne ombord“
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De med Kanonbaaden kommanderede Officerer danne

en Kommission til Bedømmelse af Kadetternes Forhold paa

Kanonbaaden; den Officer ved Søminestationen, som under

Kadetternes Ophold der leder deres Øvelser i Minevæsen,

indtræder som Medlem af Bedømmelseskommissionen i den

Tid, Opholdet omfatter

29. Ved Slutningen af Togtet med det større Øvelses¬

skib afholder Kommissionen saavel Adgangs=, Overgangs¬

og Afgangsprøve som Overhøring i theoretisk Sømandskab

og Prøve i Signalering. Kommissionen bedømmer de af

Kadetterne i Togtets Løb udførte Takkelarbeider og lader

Korpset fremstille for sig i Øvelserne med Kanoner og

Haandvaaben.

30. Resultatet af Prøverne og Overhøringerne om¬

bord angives ved følgende Hovedkarakterer:

I. For theoretisk Sømandskab.

I Tillagskarakter til Aspiranternes Ad¬

gangsprøve: 2 Gange Middelværdien af sex Karakterer

for sex mundtlige Spørgsmaal — et i Godtveirs=Manøvrer,

to i Fart, et i Takling og to i Stregning.

Ved de øvrige Prøver og Overhøringer¬

Summen af 6 Karakterer for sex mundtlige Spørgsmaal,

nemlig:

ved Overgangsprøven: et i Fartøistjeneste, et i

Ondtveirs=Manøvrer, et i Godtveirs=Manøvrer, et i

Fart, et i Takling og et i subalterne Officerers

Pligter efter Instruktioner og Reglementer;

ved Afgangsprøven: et i Desarmering, et i Damp¬

manøvrer, større Arbeider tilsøs eller Forhold under

Grundstødning, Læk og Havarier, et i Ekvipering,

et i Ondtveirs=Manøvrer, et i Godtveirs=Manøvrer

og et i subalterne Officerers Pligter efter Instruk¬

tioner og Reglementer;

1887.
—

9. Sept.



Plan for Søofficersstolen2041887.

9. Sept. ved Overhøringen i yngste Klasse: to i Godtveirs¬

Manøvrer, tre i Fart og et i Takling;

ved Overhøringen i ældste Klasse: et i Fartøis¬

tjeneste, et i Ekvipering, et i Dampmanøvrer, et i

Ondtveirs=Manøvrer, et i Godtveirs=Manøvrer og

et i forudseelige Skibsarbeider eller større Arbeider

tilsøs.

2. For Manøvrer.

Aspiranterne: Middelværdien af alle de af de fire

Officerer afgivne Manøvrekarakterer.

Ved de øvrige Prøver og Overhøringerne: 6

Gange Middelværdien af alle de af de fire Officerer afgivne

Manøvrekarakterer.

3. For Vagttjeneste.

Aspiranterne: 2 Gange Middelværdien af alle de

af de vagthavende Officerer afgivne Vagtkarakterer.

Ved de øvrige Prøver og Overhøringerne: 6

Gange Middelværdien af alle de af de vagthavende Officerer

afgivne Vagtkarakterer.

4. For praktisk Navigation.

Aspiranterne: Middelværdien af alle de af Na¬

vigationsofficeren afgivne Karakterer.

Ved de øvrige Prøver og Overhøringerne: 6

Gange Middelværdien af alle de af Navigationsofficeren

afgivne Karakterer.

For praktisk Artilleri.5.

Aspiranterne: Middelværdien, og ved de øvrige

Prøver og Overhøringerne: 2 Gange Middelværdien

af følgende tre Karakierer — en af Kommissionen afgiven

Karakter for Øvelser med Kanoner og Haandvaaben, en

Karakter, der er Medium af samtlige paa Togterne og iland

givne Skydekarakterer, af hvilke Karaktererne for Skarp¬

skydning med Omdreiningspistol indgaa som enkelt Karakter
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under dem, som gives for Karabinskydning, og en, der er 9. Sept.

Medium af de af Batterichefen afgivne Karakterer.

6&47. For Matrostjeneste og Signalering.

Ved samtlige Prøver og Overhøringerne:

Middelværdien af følgende tre af Kommissionen afgivne

Karakterer — en for „Duelighed tilveirs“ en for de

paa Togtet udførte Takkelarbeider og en for Prøve i

Signalering.

8. For Forhold paa det større Øvelsesskib.

Aspiranterne: 3 Gange en af Kommissionen af¬

given Karakter over Aspiranternes tjenstlige og almindelige

Standpunkt som vordende Kadetter.

Ved de øvrige Prøver og Overhøringerne:

6 Gange en af Kommissionen afgiven Karakter over Ka¬

detternes tjenstlige og almindelige Standpunkt som vor¬

dende Officerer

9. For Forhold paa Kanonbaaden.

Aspiranterne: Middelværdien af følgende tre Ka¬

rakterer — en for „Duelighed i Maskinen“, en for „Sø¬

mandsdygtighed“ og en for „Tjenstligt Forhold“

Ved de øvrige Prøver og Overhøringerne

Summen af følgende 4 Karakterer — en for „Duelighed i

Maskinen“ en for „Sømandsdygtighed“ en for „Praktisk

Søminevæsen“ og en for „Tjenstligt Forhold“

31. Rækkefølgen blandt de Kadetter, der have bestaaet

henholdsvis Afgangs= eller Overgangsprøven,

bestemmes ved at lægge Summen af de ovennævnte Ho¬

vedkarakterer for Øvelsestogterne til Summen af Ka¬

raktererne for de respektive Prøver iland, hvortil for Af¬

gangsprøvens Vedkommende endnu føies 6 Gange Tal¬

værdien af en Karakter „Skikket til Officer“ afgiven af

Skolens Chef.

Hermed ere disse Prøver afsluttede.
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32. Rækkefølgen blandt de Kadetter, der have været

til Overhøring, bestemmes ved at lægge Summen af

de ovennævnte Hovedkarakterer fra Øvelsestogterne til Sum¬

men af de i § 8 nævnte Karakterer for Overhøring og

Halvdelen af Summen af de i § 9 nævnte Karakterer for

Flid og Opførsel.

33. Rækkefølgen blandt dem, der have været til

Adgangsprøven iland, bestemmes ved at lægge

Summen af de ovennævnte Hovedkarakterer for Øvelses¬

togterne til Summen for Adgangsprøven iland.

34. Den Kadet, som ved den samlede Afgangsprøve

opnaar den største Hovedsum, og som har bestaaet Af¬

gangsprøven ombord „med Udmærkelse“ indstilles til at

erholde den af Hans Majestæt Kongen indstiftede Æres¬

sabel; have flere samme Hovedsum, da indstilles af

disse den, som har den høieste Karakter i „Skikket til

Officer“

E. Den tjenstlige Ordning iland.

35. Bestyrelsen. Skolen staar umiddelbart under

Marineministeriets Overbestyrelse. Den særlige Bestyrelse

er overdraget en Kommandør eller Kaptain af Søofficer¬

korpset som Chef.

36. Chefen. Chefen vaager over og bærer Ausvaret

for, at Skoleplanen gjennemføres paa rette Maade, og har

at foreslaa Ministeriet enhver Forandring i denne Plan

som kan tjene til at udvikle den overensstemmende med

Tidens Krav.

Han ordner alt, hvad der angaar Skolens indre Virk¬

somhed, Disciplin, Orden og Økonomi i Overensstemmelse

med de gjældende Bestemmelser. Hvert Aar indgiver han

ved Skoleaarets Begyndelse Beretning om Skolens Virk¬

somhed i det forløbne Skoleaar, og efter hver Prøve ind¬

sender han til Marineministeriet en fuldstændig Karakterliste,
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hvortil han knytter de Bemærkninger om Kadetterne, som 9. Sept.

der maatte være Anledning til.

Han antager og afskediger Inspektøren og de civile

Betjente ved Skolen og gjør Indstilling med Hensyn til

Skoleofficerers og Læreres Ansættelse og Afgang.

Han gjør Indstilling til Ministeriet om Optagelse,

Forfremmelse og Afgang i Korpset og giver Indberetning

om dem, der ønske at indstille sig til Adgangsprøven.

Han er Ministeriet ansvarlig for Anvendelsen af de

Skolen anviste Midler, besørger ved Inspektøren udbetalt

Lønninger til Lærere, Kadetter af ældste Klasse og Betjente

og aflægger maanedligt Regnskab herfor.

Han indsender til Ministeriet Udkast til Budgettet for

det kommende Finansaar inden hvert Aars 1. Juli

Han uddeler i Overensstemmelse med de respektive Fun¬

datser Renten af Skolens Legater, hvis Midler forvaltes af

Ministeriet, og aflægger derfor aarligt Regnskab til Marine¬

ministeren, ledsaget af en kort Udsigt over deres Forhold,

hvem Understøttelsen har været meddelt.

Naar der af det ogsaa for Officerer gjældende Legat

tildeles nogen af disse Understøttelse, indberetter han det til

Ministeriet.

Han fører Forsædet ved Lærermøderne, hvor der for¬

handles om:

1)Undervisningens Udvikling.

2) Hver enkelt Kadets Standpunkt, Opførsel og Flid.

3) Forslag, der maatte være indkomne fra Skolens Of¬

ficerer og Lærere.

En Protokol over Forhandlingerne føres efter Chefens

*Bestemmelse af en af Skoleofficererne.

Chefen kan meddele Skoleofficerer og Kadetter kortere

Orlov til Indlandet og tager Bestemmelse om Korpsets

Ferier.
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Anser Chefen i uoget Tilfælde den ham ifølge An¬

ordningen af 20. Juni 1881 om „Anvendelse af Straf

uden Dom“ tillagte Straffemyndighed for utilstrækkelig,

giver han derom Beretning og gjør Indstilling til Mi¬

nisteriet.

37. Skoleofficererne. Til stadig Tjeneste ved

Skolen ansættes en Kaptain, der i alle militære Forhold

indtager Stilling som Næstkommanderende, og to Premier¬

løitnanter som Skoleofficerer.

Skoleofficererne udføre, ifølge de af Chefen givne Be¬

stemmelser, hele Tjenesten ved Skolen.

Skoleofficererne ere Lærere i Sømandskab.

38. Lærerne. Lærerne ansættes af Ministeriet, efter

at de til dette indkomne Ansøgninger have været tilstillede

Chefen, og dennes Indstilling om Besættelsen dernæst er

modtagen. Andragender om Afgang fra Lærerstillingen maa

indgives med mindst 3 Maaneders Varsel.

Lærerne modtage af Chefen alle Befalinger, der angaa

Undervisningen og Tjenesteordenen.

Lærerne ere forpligtede til udenfor de almindelige

Undervisningstimer at være tilstede paa Skolen ved Lærer¬

møderne, som Dommere ved Prøverne, til de praktiske

Øvelser i deres Fag, og til hvad anden Tjeneste, Skole¬

ordningen maatte kræve.

Lærerne ere ved Prøverne Dommere i deres Fag og

examinere ved de mundtlige Prøver.

Lønningerne udbetales maanedlig med ⅓2 hver Maaned

Aaret rundt.

Er en Lærer i længere Tid paa Grund af Sygdøm

forhindret fra at undervise, kan han i indtil 3 Maa¬

neder beholde sin Lønning, om der end midlertidigt i

hans Sted maa antages en anden Lærer, som da lønnes

extraordinært.



Plan for Søofficersskolen. 1887.209

Lærerne begynde Undervisningen nøiagtigt paa det paa 9. Sept.

Timesedlen opførte Klokkeslet og slutte den saa nær som

muligt 10 Minutter før det dertil opførte Klokkeslet.

Ønsker en Lærer Fritagelse for Undervisningen, be¬

gjæres den saa betimeligt hos Chefen, at de derved for¬

anledigede Foranstaltninger kunne træffes. Naar en Lærer

ved Sygdom eller af anden uforudset Aarsag forhindres fra

at møde ved Undervisningen, indmeldes det saa betimeligt

som muligt til Skolen.

Lærerne paase, at Kadetterne følge Undervisningen med

fuldstændig Ro og Opmærksomhed, ligesom de vaage over,

at de til Undervisningen benyttede Kort, Instrumenter, Mo¬

deller og andre af Skolens Gjenstande behandles paa for¬

svarlig Maade.

Efter hver Undervisningstime indfører Læreren i en

dertil indrettet Protokol, hvad der i Timen har været Un¬

dervisningens Hovedemne.

Om Pligtforsømmelser, Brud paa god Orden eller

andre Forseelser fra Kadetternes Side indgives Melding til

den tjensthavende Officer eller efter Omstændighederne direkte

til Chefen.

39. Kadetterne. Kadetterne ere ubetinget underkastede

de gjældende Bestemmelser, Anordninger og Reglementer

paa Skolen, hvor Disciplinen er ordnet som i et Krigs¬

skib, og endvidere de for Militæretaten gjældende Bestem¬

melser vedrørende den militære Rangfølge. Kadetterne ere

ligesom ombord fordelte paa 6 Kvarterer, hvert under sin

Kvarterchef.

Ikke blot Chefen og Skoleofficererne ere deres Fore¬

satte, men ogsaa Lærerne, hvad enten disse ere militære

eller civile. Kadetterne skylde dem Respekt ikke alene paa

Skolen, men ogsaa udenfor denne.

Kadetterne kunne kun i tjenstligt Hverv befale over
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9. Sept. Skolens underordnede Personale, og de kunne ikke uden en

Skoleofficers Tilladelse beuytte det i privat Øiemed.

Det er Kadetterne forbudt at bære civile Klæder.

De Kadetterne tilstaaede Munderingssager udleveres

hvert Aar ved Skoleaarets Begyndelse og for de Nyantagnes

Vedkommende ved disses Optagelse i Korpset.

Saavel for alle Forseelser imod Tjenesteordenen som

Mangel paa Flid ere Kadetterne underkastede Straf.for

De kunne anses med de hidtil brugte Disciplinarstraffe,

saasom Paraderen, Øvelser og Tjeneste udenfor de sæd¬

vanlige Regler, Indskrænkning af Fritid, Fratagelse af

Kvarter og deslige. De kunne endvidere anses med Irette¬

sættelse under fire Øine eller i deres Kammeraters Paahør,

Kvarterarrest i indtil 1 Maaned, Vagtarrest i indtil 14

Dage og, forsaavidt de ere over 15 Aar, med ensom Arrest

og mørk Arrest uden Indskrænkning i Kosten i indtil 5

Dage. For grove eller gjentagne Feil eller Forseelser kunne

de afskediges af Korpset.

F. Den tjenstlige Ordning ombord.

a. Det større Øvelsesskib.

40. Naar Chefen for Skolen er Chef for Øvelses¬

skibet, kommanderes en Kaptain som Meddommer.

Naar Chefen for Skolen ikke er Chef for Øvelses¬

skibet, har Skolens Næstkommanderende særligt Tilsyn med

Korpset ombord og Ledelsen af Øvelserne under Skibschefens

Overtilsyn og efter hans nærmere Bestemmelse.

De øvrige Skoleofficerer, der tillige ere Lærere i Sø¬

mandskab, og Læreren i Navigation kommanderes hvert Aar

med det større Øvelsesskib.

41. Fra Skolen tilstilles det større Øvelsesskib en

Navnefortegnelse over Kadetterne, fordelte paa det bestemte

Antal Kvarterer og til de Seil, de efter deres Antal og

Kræfter kunne behandle.
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Fordelingen efter de øvrige Ruller i Skibet foretages 9. Sept.

af dettes Næstkommanderende, der under Ansvar til Skibets

Chef saavel herved som ved Organisationen tager særligt

Hensyn til Kadetternes Uddannelse, navnlig ved at give dem

Ansvar og betro dem vigtigere Poster. Pvartercheferne

fordeles til Bakkerne som Baksofficerer.

42. Ved Kommandoens Heisning i Øvelsesskibet

møder hele Korpset ombord og indgaar i Kjøkken=Tændel¬

sesrullen.

43. Skibsofficererne og de to yngste Skoleofficerer

forrette skiftevis Vagttjeneste ombord, saaledes at de føre

Tilsyn med og veilede de vagthavende Kadetter, men dog

have Ansvaret for Vagten. Kadetternes Selvstændigheds¬

følelse søges udviklet ved, at Officererne gribe mindst

muligt ind i deres Udførelse af Tjenesten. De vaage over,

at Kadetterne paa Vagtkvarteret øves i Styring, Logning,

Peiling, Lodhivning osv., saa ofte Leilighed gives.

Navigationsofficeren gjør ikkun Vagt om Dagen. Han

drager Omsorg for, at Kadetterne anstille og beregne de

forskjellige Observationer, som anført i § 27, 4, og at en¬

hver Leilighed saavel ved Nat som ved Dag benyttes for at

bringe de paa Skolen erhvervede theoretiske Kundskaber til

praktisk Anvendelse. Han gjennemser og bedømmer alle de

anstillede Observationer.

44. Af Skoleofficererne er den næstyngste Messe¬

forstander, han bærer som saadan Ansvaret for Messe¬

pengenes Forvaltning og fører et ugentligt Regnskab, som

forelægges Chefen.

Den yngste Skoleofficer bedømmer den Kadet, der under

Manøvrer kommanderer forude.

De to yngste Skoleofficerer have skiftevis en Uge ad

Gangen Inspektion med Korpset og med Kadetlukafet.

45. Kvartercheferne udføre Vagtchefstjenesten og vare¬

tage alle de hermed forbundne Pligter i Henhold til In¬
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9. Sept. struktioner og Reglementer under Tilsyn og Veiledning af

den vagthavende Officer.

Kadetterne besørge om Dagen og under Allemandstørn

om Natten al Rebning, Beslaaning og Losgjøring af de Seil,

hvortil de ere fordelte. De ældste Kadetter gjøre Tjeneste

som Underofficerer og som Topsgaster i Mærset under

Manøvrerne.

Enhver Kadet indfører og beregner de af ham anstillede

Observationer i sin Observationsbog, som strax derefter ind¬

leveres til Navigationslæreren.

46. Kvartercheferne have skiftevis et Etmaal ad Gan¬

Tilsyn med Orden i Kadetlukafet.gen

Den Kvarterchef, som har dette Tilsyn, fremstiller

Korpset hver Morgen til Parade for den inspektionshavende

Skoleofficer og afgiver Melding til denne om mulige

Uordener i Kadetlukafet.

47. Under almindelig: Forhold inddeles Dagen for

Kadetternes Vedkommende saaledes:

Udpurring i Kadetlukafet.Kl. 6 F. M.

Kl. 6.50. The.

Kl. 8—8.50. Forelæsning i Sømandskab eller anden

theoretisk Kundskab.

Parade paa Dækket for den inspeltions¬Kl. 8.50.

havende Skoleofficer.

Kl. 9—111. Praktiske Øvelser.

Kl. 11½. Frokost.

Kl. 2—41½ E. M. Praktiske Øvelser og Klartskibsmønstring.

Kl. 41. Middag.

Kl. 6—7.20. Undervisning i Signalering og Takkel¬

arbeide for de dertil bestemte Kvarterer.

The.Kl. 711.

Køierne ud.Kl. 9.

Af den til de praktiske Øvelser fastsatte Tid kan

der daglig anvendes indtil 2 Timer til Vaabenøvelser,
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Resten anvendes til Manøvrer, Reisningsøvelser, Skibs= H. Sept.

arbeider m. m.

b. Kanonbaaden.

48. Skolens Næstkommanderende er Chef for Ka¬

nonbaaden

Den yngste Skoleofficer og Læreren i Navigation kom¬

manderes hvert Aar med Kanonbaaden.

49. Med Hensyn til Kvarterfordelingen henholdes til

Bestemmelserne for det større Øvelsesskib.

Fordelingen efter Kanonbaadens Ruller foretages af

den medkommanderede Skoleofficer, der fungerer som Næst¬

kommanderende. Ved Fordelingen lægges der Vægt paa,

at Kadetterne anvendes til alt Arbeide ombord med særligt

Hensyn til, hvad Standpunkt de have naaet i Uddannelse.

50. Efter endt Togt med det større Øvelsesskib over¬

gaar hele Korpset umiddelbart til Kanonbaaden, hvor Kom¬

mandoen heises, og Kadetterne indgaa i Kjøkken=Tændelses¬

rullen.

51. Den medkommanderede Skoleofficer forestaar Be¬

spisningen ombord og indgiver til Skolen Regnskab over

Beløbenes Anvendelse.

Navigationsofficeren drager under Chefens Ledelse Om¬

sorg for, at Kadetterne opnaa det mest mulige Udbytte af

de under § 27, 4, nævnte Øvelser.

52. Kvartercheferne udføre Vagtchefstjenesten og vare¬

tage alle de hermed forbundne Pligter i Henhold til In¬

struktioner og Reglementer under Tilsyn og Ansvar af

Skibets Officerer, hvem det paahviler at søge at udvikle

Kadetternes Selvstændighedsfølelse ved mindst muligt at gribe

ind i Udførelsen af Tjenesten og Manøvrerne.

De øvrige Kadetter udføre alt Arbeide paa Vagten.

53. Kadetterne besørge alt forefaldende Arbeide om¬

bord, saavel paa Dækket som ved Maskinens Betjening.
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9. Sept.

9. Sept.

214 An. om Anmeld. af Fødsler paa St. Croix.

54.Bestemmelserne under § 46 gjælde ogsaa for

Kanonbaaden.

55. Under almindelige Forhold inddeles Dagen

saaledes:

Udpurring.Kl. 6 F. M.

Kl. 6,15. The, derefter Rengjøring overalt.

Parade.Kl. 9,50.

Kl. 8—11'. Praktiske Øvelser.

Frokost.Kl. 11½.

Kl. 1—41½ E. M. Praktiske Øvelser og Klartskibsmønstring.

Middag.Kl. 41.

Kl. 71½2. The.

Køierne ud.Kl. 9.

Af den til de praktiske Øvelser fastsatte Tid kan der

daglig anvendes 1 Time til Vaabenøvelse eller til Ind¬

øvelse i Vedligeholdelse af Artillerimateriellet, Resten an¬

vendes til Mærkeseilads, Dampmanøvrer, praktist Navigation,

Opmaaling, Skibsarbeider m. m.

Under Kanonbaadeus Ophold i Nærheden af Orlogs¬

værftets Søminestation øves praktisk Minevæsen iland og

ombord i en Torpedobaad, Udskydning af Torpedoer m. m.

56. Over Øvelserne saavel i det større Øvelsesskib

sgm i Kanonbaaden føres under Kontrol af den ældste

Skoleofficer ombord en særlig Protokol, der ved Togtets

Slutning indsendes til Opbevaring paa Skolen.

Anordn. om Anmeldelser af Fødsler paa Øen

St. Croix. (Finansministeriet.)

Paa Finansministeriets derom nedlagte allerunder¬

danigste Forestilling har det behaget Hans Majestæt Kongen

ved allerhøieste Resolution af 9. September 1887 aller¬

naadigst at stadfæste følgende af Kolonialraadet paa St.
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Troix ved 3. Behandling den 13. Juni 1887 vedtagne An= 9. Sept.

ordning om Anmeldelser af Fødsler paa Øen St. Croix

I. Enhver Barnekødsel paa St. Croix skal anmeldes

saa vedkommende Politikammer i Byerne og Forstæderne

nden 48 Timer og i Landdistrikterne den første Lørdag

fter Fødselen.

Ved Barnefødsel forstaas Fødsel af et Foster efter

Nidtea af 7. Svangerskabsmaaned.

2. Anmeldelse om en Barnefødsel paaligger i Byerne

g Forstæderne i Almindelighed Faderen, men, hvor denne

kke er tilstede, samt, naar det er et uægte Barn, da

Noderen, og skal den, hos hvem hun har leiet eller hos

svem hun bor tilhuse, være pligtig til at udføre Anmel¬

elsen for hende, og, hvis hun er død, selv at gjøre An¬

neldelsen for hende.

I Landdistrikterne ere de nysnævnte Personer pligtige

il inden 24 Timer at anmelde de paa en Eiendom fore¬

aldne Fødsler for Eieren, hans Forvalter eller Under¬

orvalter, der derefter er pligtig til at foretage Anmeldelsen

il Politiet i Overensstemmelse med § 1.

Anmeldelser til Politiet skulle ske ved Udfyldning af

Blanketter, som Politiet foranstalter trykte og udleverer

gratis samt fordeler i passende Antal paa Plantagerne.

Disse Blanketter, der udfærdiges af Gouvernementet, skulle

indeholde Oplysninger om Fødselens Datum, Barnets Kjøn,

m levende eller dødfødt, om ægtefødt eller nægtefødt, hvis

egtefødt, Forældrenes Navn, Bopæl, Livsstilling, Alder og

Religionsbekjendelse, hvis uægtefødt, Moderens Navn, Bo¬

zæl, Livsstilling, Alder og Religionsbekjendelse, og endelig

Jordemoderens Navn.

3. Med Hensyn til Fødsler, som finde Sted i Byg¬

tinger eller Anstalter, der staa under offentlig Bestyrelse,

aaligger der den i Bygningen eller Anstalten boende eller

insatte øverste Foresatte, Forstander eller Opsynsmand den
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9. Sopt, samme Forpligtelse til at gjøre Anmeldelse til Politiet, som

ellers paaligger en Eier af et Hus eller Bolig.

Med Hensyn til Hittebørn paahviler det Opdageren at

gjøre den fornødne Anmeldelse til Politiet.

4. Forsømmelse af de i §§ 1— paabndte An¬

meldelser straffes med Bøde fra 50 Cts. til 5 vestindiske

Daler for hvert Tilfælde med Tillæg efter Omstændighederne

af 50 Cts. til 5 vestindiske Daler for hver Uge, hvori Au¬

meldelserne maatte udeblive.

Bøderne tilfalde Kolonialkassen.

5. Sager angaaende Overtrædelse af de i denne An¬

ordning indeholdte Forskrifter behandles og paakjendes som

offentlige Politisager.

6. De nærmere Forskrifter om Indretningen af de

Protokoller, der ved Politikamrene ville være at føre over

anmeldte Fødsler, fastsættes af Gouvernementet.

7. Gouvernementet berammer Tiden for idenne An¬

ordnings Ikrafttræden.

Indenrigsmin. Skr. (til Amtmanden over Vi¬14. Sept.

borg Amt) ang. bl. A. en Besværing fra en Del Ba¬

gere over, at Viborg Magistrat i Henhold til

Næringslovens § 4, første Punktum, har meddelt

„Dansk Arbeiderforening i Viborg“ som saadan

Næringsadkomst paa Bageri, nanset at den ommeldte

Forening ikke er Aktieselskab.

at Ministeriet maa holde

for, at der i Lovgivningen haves Hjemmel til at meddele

andre anonyme Selskaber end Aktieselskaber Næringsadkomst,

og at den fremsatte Besværing derfor ikke kan anses for

begrundet.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
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Indenrigsmin. Skr. (til Amtmanden over Thisted 14. Sept.

Amt) ang., at der ikke i Kjøbstadkommnnalloven

af 26. Mai 1868 haves Hjemmel til at paalægge

Overligningskommissionen at søge Oplysning om

Motiverne til Ligningskommissionens Afgjørelse.

Med Amtets behagelige Skrivelse af 16. f. M. har

man modtaget en Erklæring fra Overligningskommissionen

for Thisted Kjøbstadkommune betræffende den af Lignings¬

kommissionen sammesteds fremsatte Besværing over, at Over¬

ligningskommissionen træffer Afgjørelse af Klager fra Skatte¬

ydere over den dem paalignede Formue= og Lejlighedsskat

uden i Forveien at have givet Ligningskommissionen Lei¬

lighed til at ytre sig desangaaende.

Næst i denne Anledning at anmode om, at hoslagte

Afskrift af den ovennævnte fra Overligningskommissionen

modtagne Erklæring maa blive tilstillet Ligningskommis¬

sionen, skulde man til behagelig Efterretning og videre for¬

nøden Bekjendtgjørelse tjenstligst melde, at det vel til en

alsidig Overveielse af en foreliggende Skatteklage som Regel

skjønnes at maatte være af Betydning for Overlignings¬

kommissionen at blive bekjendt med Motiverne til Lignings¬

kommissionens Afgjørelse, men at der ikke i Lov om Kjøb¬

stadkommunernes Styrelse m. v. af 26. Mai 1868 haves

nogen Hjemmel til at paalægge Overligningskommissionen

at søge saadan Oplysning, og at det derfor maa være

overladt til Kommissionen selv at træffe Bestemmelse om, i

hvilket Omfang den anser det for fornødent at indhente

Ligningskommissionens Ytringer over vedkommende Klage.

Indenrigsmin. Skr. (til Amtmanden over Viborg 15. Sept.

Amt) ang., at der ikke haves Hjemmel til at lade

de Syn, der foranlediges ved de ved de aarlige
Tolvte Hæfte. 10
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15. Sept. Vandsyn udsatte Mangler, afholde paa anden

Maade end ved en Forretning af Kommunens Vand¬

synsmænd.

Ved at meddele, at der af forskjellige Sogneraad i

Amtet under Henvisning til Bestemmelsen i Lov om Vands

Afledning og Afbenyttelse af 28. Mai 1880 § 28, sidste

Stykke, hvorefter de periodiske Syn for de mindre offentlige

Vandløbs Vedkommende foretages af Vandsynsmændene, er

blevet reist Spørgsmaal, om ikke de i bemeldte Lovs § 29, 2det

Stykke, ommeldte Syn, der foranlediges ved de ved de aarlige

Vandsyn udsatte Mangler, og med Hensyn til hvilke Af¬

holdelse af en formelig Vandsynsforretning ikke udtrykkelig er

foreskreven, maatte af den vedkommende kommunale Be¬

styrelse kunne overdrages til Vandsynsmændenes Formand

alene, har Hr. Amtmanden ved behagelig Skrivelse af 30.

f. M. begjært en Udtalelse fra Ministeriet over det saaledes

reiste Spørgsmaal.

Foranlediget heraf skulde man til behagelig Efterret¬

ning tjenstligst melde, at Ministeriet efter Indholdet af de

herhenhørende Bestemmelser i Lov af 28. Mai 1880 § 29

ikke skjønner, at der haves Hjemmel til at lade de om¬

handlede Syn afholde paa anden Maade end ved en For¬

retning af Kommunens Vandsynsmænd.

1. Okt. Justitsmin. Cirk. (til samtlige Amtmænd)

ang. at Politimestrene ville have at iagttage,

at vedkommende Distriktslæge strax sættes i Kund¬

skab om modtagne Aumeldelser om visse Kvæg¬

sygdømme.

Da det har vist sig nødvendigt at træffe yderligere

Foranstaltninger end de i Ministeriets Cirkulære til D’Hrr.
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Amtmænd af 28. Marts 1885 ommeldte, for at Distrikts¬1. Okt.

lægerne altid i betimelig Tid kunne have Kundskab om

saadanne Kvægsygdomme, hvis Overførelse til Mennesker

kunne befrygtes, skal man herved anmode D’Hrr. om be¬

hagelig at paalægge Politimestrene fremtidig at iagttage, at

vedkommende Distriktslæge strax sættes i Kundskab om de

Anmeldelser, som Politimestrene maatte modtage

1) i Henhold til Lov om smitsomme Sygdømme hos

Husdyrene af 29. December 1857 § 4 angaaende de

i Lovens § 2, jfr. Kundgjørelse af 10. April 1875,

nævnte Sygdømme,

2) i Henhold til bemeldte Lovs § 11 angaaende Hunde¬

galskab, samt

3) i Henhold til 8 10 eller paa hvilkensomhelst anden Maade

angaaende Straalesvampsygdom (Aktinomykose)

samt Mundsyge hos Hesten, Ringorm hos Kvæget,

Tuberkulose og Trichinose, de fire sidstnævnte Syg¬

domme forsaavidt de maatte finde en større Ud¬

bredelse.

Som Følge af Foranstaaende bortfalder Ministeriets

ovennævnte Cirkulære af 28. Marts 1885.

Bekjendtgjørelse om, at Indretningen og Benyt= 3. Okt.

telsen af elektriske Anlæg, der tilsigte Belysning Nr. 142.

eller Kraftoverførelse, i Kjøbenhavn ere uuderkastede

de Forskrifter, Brandvæsenet maatte foreskrive til

Forebyggelse af Brandfare m. m. (Justitsministeriet.)

Indm. Saml. pag. 193.
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6. Okt. Generaldirektor. for Skattev. Skr. (til Amt¬

manden over N. N. Amt) ang., hvorvidt der af en

Retsskriver med Rette var beregnet Gebyr efter

Sportelreglementets § 81 for Forevisning af to

Attester om vedkommende Aftægtsnyders Død til

Legitimation for Udslettelsen af en i et Skjøde inde¬

holdt Aftægtskontrakt.

at da den nævnte Para¬

graf udtrykkelig kun angaar Forevisning af „Dokumenter,

som hjemle Vedkommende Ret til at kvittere“ og en ana¬

logisk Auvendelse af denne Vestemmelse ikke kan anses for

berettiget i det foreliggende Tilfælde, burde der ikke have

været beregnet Gebyr for Forevisningen af de ommeldte

Attester.

19. Okt. Bekjendtgjørelse ang Forandring i den i Forordning

Nr. 156.angaaende Oprettelsen af en Kriminal= og Politiret

i Kjøbenhavn af 28. Februar 1845 § 9 fastsatte

Tid for Afholdelse af Retten til at behandle og

paakjende Domssager. (Justitsministeriet.)

Indm. Saml pag 193.

20. Okt. Foreløbig Lov om Indtægts= og Udgiftsbevilling,

Nr. 158. indtil Finantsloven for Finansaaret I. April 1887

til 31. Marts 1888 er given. (Kontrasigneret af

samtlige Ministre.)

Indm. Saml. pag. 194.
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Indenrigsmin. Skr. (til Amtmanden over Veile 20. Okt.

Amt) ang., at den Omstændighed, at en Persons Vo

er under Konkursbehandling, ikke er til Hinder for,

at han erholder sin Næringsadkomst ombyttet med

en anden.

I det med Amtets paategnede Erklæring af 8. d. M.

hertil indsendte Andragende har Magistraten i Veile til

Ministeriets Afgjørelse indstillet Spørgsmaalet om, hvorvidt

det vil kunne tilstedes N. N. sammesteds, der har Borgerskab

som Detailhandler, i Henhold til § 12 i Næringsloven af

29. December 1857 at erholde dette sit Borgerskab ombyttet

med Borgerskab som Gjæstgiver, uanset at hans Bo er

under Konkursbehandling.

I Anledning heraf skulde man til behagelig Efterret¬

ning og videre fornøden Bekjendtgjørelse tjenstligst melde,

at det af Ministeriet oftere er statueret, at den Omstæn¬

dighed, at en Persons Bo er under Konkursbehandling, ikke

kan være til Hinder for, at han erholder den Nærings¬

adkomst, hvoraf han maatte være i Besiddelse, ombyttet

med en anden, og at den i Ministeriets Skrivelse til Amt¬

manden over Odense Amt af 12. Juli 1865 (i den Ussingske

Reskriptsamling) udtalte modsatte Anskuelse saaledes ikke

længere fastholdes.

Kirke= og Undervisningsmin. Cirk. (til Biskop= 26. Okt.

perne) ang., at Daabs= og Fødselsattester skulle inde¬

holde Oplysning om Vedkommendes Fødselssted.

Da det i flere Henseender er af Vigtighed, at Daabs¬

attesterne og de Udskrifter af Kirkebogen, der i Henhold til

Lov af 13. April 1851 § 10 og Lov af 4. Marts 1857

107
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26. Okt. § 2 for visse Børn skulle træde istedenfor Daabsattester,

indeholde Oplysuing om det vedkommende Barns Fødested,

skulde Ministeriet tjenstligst anmode Deres Høiærværdighed

om at paalægge samtlige Præster i Deres Stift ved enhver

Udfærdigelse af Daabsattest og af de ommeldte Udskrifter

nøiagtig at opgive det Sogn, i hvilket Barnet er født,

overensstemmende med Fødselsregistret, kfr. Forordningen af

30. Mai 1828 §s 9 og 11.

Indenrigsmin Skr. (til Amtmanden over Aar¬28. Okt.

hus Amt) ang. et Andragende fra en Marskandiser

i en Kjøbstad om Bevilling til i Forbindelse med

Borgerskab som Marskandiser tillige at vinde Bor¬

gerskab som Detailhandler.

at Ministeriet maa holde* * * * * * * * * *

for, at der ikke i Næringsloven og navnlig ikke i Lov af

29. December 1857 § 6, jfr. § 33, er noget til Hinder

for, at en Person samtidig ifølge dertil erhvervede Næ¬

ringsadkomster driver de ommeldte tvende Næringer, og at

den ansøgte Bevilling saaledes er ufornøden.

Plakat ang. elektriske Belysningsanlæg. (Kjø¬2. Nov.

benhavns Raadstue.)

Indm. Saml. pag. 194.

2. Nov. Kirke= og Undervisningsmin. Cirk. (til samtlige

Skoledirektioner udenfor Kjøbenhavn) ang., at den

Overlevelsesrente eller Livsforsikring, som de ved det

offentlige Skolevæsen ansatte Lærere ere pligtige at

erhverve for deres eventuelle Enker, i Henhold til



Lov for Island om Pant. 1887.223

—

Lov 8. Marts 1856 § 21 og Lov af 18. Juni 2. Nov

1870 § 22 skal tegnes i Livsforsikrings= og For¬

sørgelsesaustalten af 171, hvoraf følger, at An¬

dragender om Berigtigelse af pligtig Enkeforsørgelse

ved Erhvervelse af Forsikringer i andre Anstalter

end den nævnte ikke ville blive bevilgede af Mini¬

steriet.

Lov for Island om Pant. (Ministeriet for 4. Nov.

Island.)

Vi Christian den Niende osv. G. v.: Al¬

thinget har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadfæstet

følgende Lov:

Naar den Gjæld, hvorfor haandfaaet Pant erI.

stillet, ikke ved Forfaldstid betales eller Renterne ikke i rette

Tid erlægges, har Panthaveren Ret til at lade Pantet sælge

ved offentlig Auktion efter derom vidnefast at have advaret

Pantsætteren med 8 Dages Varsel, eller, dersom denne ikke

kjendes, eller hans Bopæl ikke vides, efter med 14 Dages

Varsel at have indkaldt Vedkommende til at løse Pantet

ved en offentlig Bekjendtgjørelse i den til retslige Bekjendt¬

gjørelser bestemte Tidende.

2. Kreditor taber ikke sin Fordring, fordi den ham

til haandfaaet Pant stillede Ting forkommer, med mindre

det skyldes Mangel paa Paapassenhed fra hans Side.

3. Den i Anordning angaaende Umyndiges Midler i

Island af 18. Februar 1847 § 10 omhandlede Klausul

kan retsgyldig vedtages i enhver Panteobligation, hvorved

der gives Underpant i fast Eiendom.
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4. Villiesbestemt Pant i Alt, hvad Pantsætteren eier og

eiendes vorder, kan, efter at denne Lov er traadt i Kraft,

ikke retsgyldig stiftes.

Ei heller kan villiesbestemt Underpant i Løsøre, efter

at denne Lov er traadt i Kraft, gives i Samlinger af ens¬

artede eller til fælles Brug bestemte Ting, der betegnes ved

almindelige Benævnelser.

Ved Leie af Jord skal Leietageren dog retsgyldig

kunne give Underpant i sine til Bedriftens Udøvelse hørende

Eiendele, samt i Produkterne af Bedriften, for de Krav,

som Udleieren i Anledning af Brugsforholdet maatte have

eller faa paa ham.

5. Ved Pantsætning af Landeiendom kan det ved¬

tages, at foruden de til denne hørende Kvilder og Huse

ogsaa andre nærmere angivne Huse paa samme, Redskaber

og Bohave, samt endvidere den til enhver Tid paa Eien¬

dommen værende Høafgrøde skal anses som Tilbehør til

Eiendommen.

6. Ved Pantsætning af Fabriker eller andre Byg¬

ninger til industrielle Anlæg kan det gyldig vedtages, at

Maskiner eller andet Driftsmateriel og Driftsinventarium

skal anses som Tilbehør til paagjældende faste Eiendom.

7. Naar Nogen ellers pantsætter noget af sit rørlige

Gods, uden at det som haandfaaet Pant overleveres, skal

det stedse iagttages, at det Dokument, hvorved Pantet stilles,

underskrives af Debitor i tvende gode Mænds Nærværelse,

der nøie have at agte paa, at rette Udstedelsesdag i samme

er anført.

Er Pantsætteren bosat i Reykjavik, bør Pantebrevet

derhos thinglæses til første eller andet Thing, saa at Pant¬
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sættelsens Gyldighed, naar denne Termin er oversiddet, ikke 4. Nov.

senere kan indtræde ved Thinglæsning og regnes fra denne.

Udenfor Reykjavik bør under samme Paafølge Pante¬

brevet thinglæses paa næstpaafølgende Mandtalsthing efter

dets Udstedelse. Er det saaledes thinglæste Pantebrev for¬

inden forevist til foreløbig Antegning i Skjøde= og Pante¬

protokollen overensstemmende med Forordning 24. April

1833 § 4 og Plakat 28. April 1841, bliver dets Rets¬

virkning at regne fra den Dag, da saadan Forevisning

fandt Sted.

Naar Debitor flytter til en anden Jurisdiktion, bør

Dokumentet med Jagttagelse af de ovennævnte Frister fra

Flytningens Foretagelse at regne læses ved denne ny

Jurisdiktiou.

Saa bør og alle de hidtil udstedte Forskrivninger, der

angaa almindeligt eller specielt Underpant i Løsøre, om de

skulle holdes i Kraft, thinglæses, hvis Pantsætteren bor

udeafor Reykjavik, paa det efter denne Lovs Ikrafttræden

nærmest paafølgende Mandtalsthing, og. om han er bosat

i Reykjavik, til første eller andet Thing efter Lovens Træden

i Kraft.

Det er iøvrigt en Følge af de gjældende Loves Grund¬

sætninger, at ingen hypothekarisk Forskrivning, om den end

behørig er thinglæst, kan med Hensyn til Statspapirer,

Aktier, Prioritetsobligationer eller andre deslige Penge¬

effekter, komme i Betragtning til Skade for den, der senere

paa lovlig Maade har faaet dem til haandfaaet Pant eller

tilforhandlet sig samme, med mindre der er givet bemeldte

Effekter en Paategning, der tydelig indeholder, at de ere

indbefattede under hin hypothekariske Forskrivning.

8. Underpanteret i Løsøre bortfalder, naar Pantebrevet

er udfærdiget i de sidste 8 Uger før Pantsætterens Bo er

taget under Konkursbehandling.
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Lov for Island om Exekution. (Ministeriet for

Island.)

Vi Christian den Niende osv. G. v.: Al¬

thinget har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadfæstet

følgende Lov:

Kapitel I.

Almindelige Betingelser for Exekution.

1. Exekution kan ske paa Grundlag af:

1) Domme og Kjendelser, afsagte af lovlig bestaaende

Domstole i Riget.

Forlig, indgaaede for de i Riget lovlig bestaaende2)

Forligskommissioner, Retter eller Øvrigheder, for de

sidstnævntes Vedkommende dog kun forsaavidt det ved

Lovgivningen er dem paalagt at mægle Forlig i

saadanne Tilfælde.

Thinglæste Pantebreve under de i Lov Nr. 29 af 16.3)

December 1885 § 15 og 16 fastsatte Betingelser.

Med Hensyn til Udpantning samt Udsættelses= og Ind¬

sættelsesforretninger uden foregaaende Lovmaal og Dom

forholdes efter de hidtil gjældende Regler.

2. Exekution foretages af vedkommende Sysselmand

eller Bysoged, der i denne sin Virksomhed benævnes Foged.

Ved Exekutionsforretningens Foretagelse har Fogden

at sørge for, at tvende gode Mænd ere tilstede som Vidner.

Disse ere tillige uden anden særlig Bemyndigelse kompetente

til at foretage de under Forretningen forefaldende Vur¬

deringer og andre lignende Skjøn. Skulde de ikke være

istand til rettelig at anslaa de forekommende Gjenstande, har

Fogden at tilkalde andre Mænd, som hertil ere skikkede.

Saavel Vidnerne som de, der tilkaldes for at udføre Bur¬

deringer, have i Fogedprotokollen at underskrive en For¬

sikring paa Tro og Love om, at de ville ndføre Vurderingen

efter deres bedste Overbevisning.
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3. Den, der vil have en Exekution foretaget, skal for 4. Nov.

Fogden fremsætte sin Begjæring herom, ledsaget af Udskrift

af Dommen, Kjendelsen eller Forliget eller af det originale

Pantebrev, ligesom han ogsaa ved samme Leilighed har at

meddele alle de Oplysninger, som iøvrigt maatte være for¬

nødne, for at Fogden kan tage Bestemmelse om Forret¬

ningens Berammelse.

Begjæringen skal, hvis Fordringen, bortset fra Proces¬

omkostninger og Renter, der ere paaløbne siden Processens

Begyndelse, overstiger 200 Kr.s Værdi, være skriftlig. I

andet Fald kan den fremsættes mundtlig for Fogden, som

da har at tage den til Protokollen

4. Dommen eller Kjendelsen, som skal exekveres, maa

være udfærdiget i lovmæssig Form.Er dette Tilfældet,

vedkommer det ikke Fogden at undersøge eller afgjøre, om

Dommen eller Kjendelsen maatte lide af saadanne Feil eller

Mangler, som kunne medføre en anden Afgjørelse ved

Appel.

Kun hvis Dommen eller Kjendelsen ikke er ndgaaet fra

en lovlig bestaaende Domstol eller nogen til at afsige exigible

Dekreter beføiet Myndighed, eller den ikke ifølge sit Indhold

kan fuldbyrdes, har Fogden at nægte Exekution.

5. Under Exekutionen af Forlig, hvad enten de ere

indgaaede for Forligskommissioner, Retter eller Øvrigheder,

har Fogden at paakjende alle Indsigelser mod Forligets

Gyldighed, dog, hvad Retsforlig angaar, kun, forsaavidt

Fogdens Kjendelse ikke vilde indeholde en Bedømmelse af

Rettens Handlinger.

Er den ved Forliget hjemlede Fordring knyttet til en

Betingelse eller en Tidsfrist, eller støttes den paa en gjen¬

sidig bebyrdende Retshandel, maa det ved Forligets eget

Indhold eller ved andre offentlige Dokumenter eller ved

Skyldnerens egen Indrømmelse være givet, at Betingelsen

er indtraadt eller Tidsfristen udløben, eller at Forligs¬
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4. Nov. haveren fra sin Side har opfyldt Retshandelen, forsaavidt

ikke lovligt Tilbud herom fremkommer under selve Forret¬

ningen og da endnu kan betimelig fremsættes.

6. De i foregaaende Paragraf med Hensyn til Forlig

opstillede Grundsætninger finde ogsaa Anvendelse paa de i

§ 1 Nr. 3 nævnte Pantebreve.

7. Domme og Kjendelser kunne fuldbyrdes, naar

Fuldbyrdelsesfristen er udløben, uden at Paaanke er bleven

iværksat. Er ingen Fuldbyrdelsesfrist fastsat i Dommen

eller Kjendelsen, kan den exekveres strax. Alle Spørgsmaal

om, hvorvidt en udtagen Appelstævning kan afværge ved¬

kommende Doms eller Kjendelses Fuldbyrdelse, afgjøres af

Fogden efter de hidtil gjældende Regler.

8. Exekution efter Forlig kan foregaa, saasnart For¬

dringen efter Forligets Indhold er forfalden. Med Hen¬

syn til Exekution efter Pantebreve ville Reglerne i oven¬

nævnte Lov 16. December 1885 § 15 være at iagttage.

9. Exekutionskraften tabes kun ved tyveaarig For¬

ældelse. Dog paahviler det den, som har ladet hengaa mere

end et Aar fra den Tid, Exekution kunde være foretaget, at

lade Paagjældende, forsaavidt han har bekjendt Bopæl i

Landet, ved en Notarialbeskikkelse eller et af vedkommende

Stævningsmænd forkyndt Paakrav opfordre til at efter¬

komme Dommen, Kjendelsen, Forliget eller Pantebrevet.

Exekution kan da ikke ske, førend 3 Uger ere forløbne

efter denne Opfordring.

10. De i det Følgende om Domme givne Bestem¬

melser finde ogsaa Anvendelse paa Forlig og andre Exeku¬

tionsgrundlag, dog med de Lempelser, som følge af For¬

holdets Natur.

Kapitel II.

Om Fuldbyrdelsen af Domme, der ikke lyde paa

Udredelsen af Penge.

II. Er der paalagt Domfældte en anden Ydelse end
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Penge, sker Dommens Exekution, med de i §§ 12—14 4. Nov.

nævnte Undtagelser, derved, at Domhaverens Interesse i

Dommens Efterkommelse anslaas i Penge, og at Veder¬

lagsbeløbet inddrives efter de i det Følgende i Kapitel III.

opstillede Regler, forsaavidt ikke en efter Dommens Afsigelse

indtraadt Umulighed eller andre lignende Omstændigheder

efter den borgerlige Rets Grundsætninger have befriet Dom¬

fældte uden tillige at medføre Erstatningspligt for ham.

Hvis der ikke, ifølge hertil sigtende subsidiære Paa¬

stande under Sagen, i selve Dommen er fastsat et Penge¬

vederlag, som træder i Stedet for den Ydelse, hvorpaa

Dommen principalt gaar ud, kan Domhaveren under Foged¬

forretningen faa fastsat det Pengebeløb, hvortil hans In¬

teresse maa anslaas.

I Reglen har Fogden med Vidnernes Bistand at fore¬

tage Ansættelsen (§ 21; hvis disse ikke ere tilstrækkelig sag¬

kyndige, kan Fogden udmelde Andre, som, efter for ham at

have aflagt Ed, yde den fornødne Bistand.

Fogden har, saavidt muligt, at tilkalde Domfældte, for

at han kan afgive sine Oplysninger og Erklæringer, for¬

inden Vederlagssummen bestemmes.

Derefter fastsætter Fogden Pengevederlaget ifølge sit

Skjøn over Omstændighederne og uden at være bunden ved

Vidnernes eller de i deres Sted trædende Personers An¬

skuelse. Han har herved fornemlig at drage Omsorg for,

at Domhaveren faar fuldstændig Erstatning, og i Tvivls¬

tilfælde har han hellere at fastsætte denne rigeligt end at

udsætte Domhaveren for at lide noget Tab ved, at Dommen

ikke efterkommes.

Anlægger Domhaveren i Anledning af, at Dommen

ikke efterkommes, Straffesag ifølge § 16, kan det ham til¬

kommende Pengevederlag fastsættes under denne i Stedet

for under Fogedforretningen.

12. Skal Domfældte fravige Besiddelsen af en fast
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Eiendom eller tilstede Domhaveren en vis Raadighed over

den, har Fogden, saavidt gjørligt, umiddelbart at fremtvinge

Dommens Efterlevelse ved Udsættelse og Domhaverens Ind¬

sættelse eller paa anden lignende Maade.

13. Lyder Dommen paa, at Domfældte skal udlevere

en rørlig Ting, har Fogden ligeledes umiddelbart at sætte

Dommen i Værk ved at fratage Domfældte Tingen med

Magt eller ved anden lignende Tvangs Anvendelse. Fore¬

findes Tingen ikke under Forretningen, kan Domhaveren

fordre sin Interesse ansat til Penge paa den i § 11 omtalte

Maade og Beløbet inddrevet.

14. Skal Domfældte ifølge Dommen udføre et Ar¬

beide eller træffe andre lignende Foranstaltninger, kan

Fogden efter Domhaverens Paastand tillade denne at lade

Saadant foretage ved Andre og derefter inddrive det efter

en af Fogden godkjendt Regning hertil medgaaede Beløb,

dersom dette efter Omstændighederne findes at være den

letteste og hurtigste Maade, hvorpaa Domhaveren kan komme

til sin Ret. Er Domfældte tilpligtet at udstede eller under¬

skrive et Dokument, kan Fogden udfærdige dette med

samme Virkning, som om han af Domfældte var bleven be¬

fuldmægtiget hertil.

Er Domhaveren kjendt berettiget til at udføre en

Handling mod at erstatte den herved bevirkede Skade, eller

Domfældte kjendt pligtig at foretage Noget imod at faa

Udgifterne derved erstattede af Domhaveren, er Fogden

pligtig til paa Vedkommendes Forlangende, om fornødent

med Sagkyndiges Bistand, at afgjøre Spørgsmaal om Ud¬

førelsen af Dommen saavelsom at bestemme Størrelsen af

den Erstatning, der skal udredes i Forbindelse med Dom¬

mens Fuldbyrdelse.

15. Lyder Dommen paa, at Domfældte skal undlade

Noget, kan Domhaveren, naar Dommen overtrædes, dersom

det ikke i Dommen selv er bestemt, hvilket Ansvar der skal
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være forbundet hermed, under en Fogedforretning paa den

i § 11 bestemte Maade faa den ham i Anledning af Dom¬

mens Overtrædelse tilkommende Erstatning anslaaet i Penge

og Beløbet inddrevet. Forsaavidt Domhaveren i Anledning

af Dommens Overtrædelse anlægger Straffesag i Henhold

til § 16, kan Erstatning fastsættes under denne i Stedet for

under Fogedforretningen.

16. Den, der modvillig undlader at efterkomme en

Dom, hvorved det er ham paalagt at foretage Noget, saa¬

velsom den, der forsætlig overtræder en Dom, hvorved det

er ham paalagt at undlade Noget, kan, hvad enten Dom¬

haveren gaar frem efter §§ 11—15 eller ikke, under en af

ham anlagt Straffesag dømmes til Straf af Bøder eller

Fængsel. Dog skal den idømte Strafs Fuldbyrdelse og den

begyndte Strafs Fortsættelse standses, naar Domfældte i alle

Maader retter for sig, saavelsom naar Domhaveren ved An¬

vendelsen af den i §§ 11—15 foreskrevne Fremgangsmaade

har opnaaet sin Ret eller Sikkerhed for den.

Naar Straffedom er afsagt over Domfældte, har det

exekutive Politi paa Domhaverens Begjæring at yde Bi¬

stand til hans Rets Gjennemførelse ved at opsøge og fra¬

tage Domfældte de ham frakjendte Ting, hindre ham i at

foretage Overtrædelseshandlinger, tilintetgjøre hvad der er

foretaget i Strid med Domhaverens Ret og deslige.

17. Ved de foregaaende Paragrafers Forskrifter er der

ikke gjort nogen Indskrænkning i Domhaverens Ret til at

benytte de foreløbige Retsmidler for at sikre sig i Henseende

til Dommens Efterkommelse.

Kapitel III.

Om Fuldbyrdelsen af Domme, der lyde paa

Udredelse af Penge.

18. Domme, der lyde paa Betaling af Penge, kunne

fuldbyrdes ved Exekution i Domfældtes Formue. Med

1887.
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4. Nov. Hensyn til Bøder, der idømmes i borgerlige Retstrætter,

følges de om Exekution af Bødedomme gjældende Regler.

Derimod kan Domfældte ikke underkastes Gjældsfængsel.

Bestemmelserne om de særegne Tvangsmidler, som

kunne anvendes for Underholdningsbidrag til Børn, forladte

og fraseparerede Hustruer, vedblive at gjælde.

19. Exekution kan kun udstrækkes til saameget af Dom¬

fældtes Gods, som, efter Fradrag af hvad der kan forudses

at ville medgaa til Fyldestgjørelse af Trediemands fortrin¬

ligere Krav, i Henhold til Fogedvidnernes Vurdering be¬

høves til Dommens Fyldestgjørelse og til Dækning af de

Omkostninger, som efter Domhaverens Paastand og Fogdens

Skjøn om dennes Rigtighed ville medgaa til Retsgebyrer

eller andre nødvendige Retsudgifter, saasom ved det Udlagtes

Flytning, Opbevaring indtil Auktionen m. v.

20. Exekution iværksættes under Jagttagelse af de i

det Følgende givne Regler, enten derved, at Fogden giver

Domhaveren Udlæg til Forauktionering i Domfældtes rør¬

lige eller urørlige Gods eller i ham tilkommende Fordringer

paa Andre, eller derved, at den Rettighed, hvori Udlæg

gives, ved Fogdens Foranstaltning udøves i Domfældtes

Sted.

Er Godset behæftet eller i Forveien udlagt til Andre,

kan der gives sekundært Udlæg deri.

Hvis rede Penge forefindes, blive disse umiddelbart af

Fogden at udbetale Domhaveren til Dækning eller Afdrag

paa Fordringen. Domhaveren kan ikke vægre sig ved at

modtage Betaling i forfaldne Fordringer paa ham selv, hvis

Rigtighed anerkjendes.

21. Domhaveren kan søge Fyldestgjørelse i Frugterne

og Indtægterne af faste Eiendomme paa den Maade, at

Eiendommen ved Fogdens Foranstaltning administreres til

hans Fordel, og Indtægterne af den benyttes til hans Dæk¬
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ning paa samme Maade som ellers de ved Tvangsauktion 4. Nov.

indvundne Pengebeløb.

22. Naar Udlæg gjøres i Domfældtes Leie= eller

Bygselsrettigheder over faste Eiendomme, forsaavidt Saadant

kan ske uden at krænke Eierens Ret, bliver der at forholde

efter Reglerne i den foregaaende Paragraf.

23. Udlagt Gods ansættes under Fogedforretningen

til den Værdi, hvortil det skjønnes under sædvanlige Om¬

stændigheder at kunne udbringes ved offentlig Auktion efter

Fradrag af de med Auktionen og Inkassationen forbundne

Omkostninger. Ved Udlæg i Fordringer eller i Rettigheder

eller i Frugterne og Indtægterne af faste Eiendomme finder

ingen Vurdering Sted, men Udlægets Omfang og Udstræk¬

ning bestemmes ved et Skjøn under tilbørligt Hensyn til de

med den benyttede Fremgangsmaade forbundne Udgifter og

Omkostninger.

24. Domfældte, eller hvo der giver Møde for ham,

er berettiget til selv at paavise de Ting, i hvilke Exekution

skal ske, og Domhaveren kan ikke gjøre Indvendinger her¬

imod, naar blot de paaviste Gjenstande efter Fogedvidnernes

Vurdering eller Skjøn afgive en til det Beløb, der skal

inddrives, svarende Sikkerhed.

Dog behøver Domhaveren ikke at modtage Udlæg i

fast Eiendom, naar der kan paavises rørligt Gods eller

Fordringer, hvoraf Fyldestgjørelse kan faas, saavelsom ei

heller i Løsøregjenstande, hvis Opbevaring eller Realisation

maatte være særlig vanskelig, eller i Fordringer, som maa

anses for omtvistede eller usikre. Ei heller kan Domhaveren

nødes til at søge sin Fyldestgjørelse paa anden Maade, naar

der kan gives ham Udlæg til Forauktionering.Forsaavidt

andet Gods kan paavises, behøver han ikke at modtage sekun¬

dært Udlæg i Gjenstande, som i Forveien ere udlagte til

Andre, eller hvorover Andre have erhvervet Rettigheder, for

hvilke Udlægshaveren maa staa tilbage.
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25. Paaviser hverken Domfældte eller Nogen paa

hans Vegne Gjenstande, hvori Udlæg kan ske, tilfalder det

Domhaveren at udvælge de Gjenstande, hvori han vil søge

Fyldestgjørelse.

Dog har Fogden herved at paase, at de for Domfældte

mest undværlige Gjenstande først udlægges, saa at altsaa

en Eiendoms nødvendige Besætning og de til dens Drift

uundværlige Avlsredskaber saavelsom Haandværksredskaber

og andre til Domfældtes Næringsdrift uomgængelig for¬

nødne Ting ikke udlægges, saalænge andre mere undværlige

Gjenstande forefindes.

Naar Udlæg gjøres i Hø, Gjødning, Brændsel eller

Byggematerialier, hvorpaa Bestemmelserne i Lov Nr. 1 af

12. Januar 1884 § 9 finde Anvendelse, blive disse Be¬

stemmelser at iagttage.

26. Naar Fyldestgjørelse søges paa den i § 21, jfr.

§ 22 omhandlede Maade, har Fogden at overgive Admini¬

strationen af vedkommende Eiendom til en af ham valgt

Bestyrer og at paalægge Leilændinge og Andre at betale

deres Afgifter til denne, samt iøvrigt at iværksætte de

Tvangsforanstaltninger, som ere fornødne, for at Eien¬

dommens Frugter og Indtægter kunne komme Domhaveren

til Nytte.

Den af Fogden indsatte Bestyrer aflægger til de af

Fogden bestemte Tider Regnskab for Indkomsterne af Eien¬

dommen og afleverer, i Lighed med, hvad der gjælder om

Inkassatorer i Almindelighed, Overskudet til Fogden efter

Fradrag af Administrationsomkostningerne, derunder hans

eget Honorar.

Naar Domhaveren er bleven dækket for sin Fordring

med paaløbende Renter og Omkostninger, overleveres Eien¬

dommen igjen til Skyldneren.

Alle Spørgsmaal angaaende Eiendommens Bestyrelse,

Regnskabsaflæggelsen og den tvungne Administrations Op¬
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hør afgjøres af Fogden, naar Domhaveren, Skyldneren eller

andre i Eiendommen Interesserede i den Anledning frem¬

føre Klager eller Indsigelser.

27. Udlæg kan ikke gjøres i de for Skyldneren og

hans med ham samlevende Hustru og Børn fornødne Senge

og Sengklæder samt nødvendigste Linned og Gangklæder.

Endvidere kan Skyldneren fordre, at der skal levnes

ham Gjenstande, som høre til de vigtigste Livsfornødenheder

eller ere nødvendige til hans Næringsveis Udøvelse, indtil

et Vurderingsbeløb af 20 Kr., eller, dersom han er Familie¬

forsørger, af 120 Kr. Dog omfatter denne Bestemmelse ikke

den Gjæld, der maatte være stiftet inden nærværende Lovs

Træden i Kraft. Disse Gjenstande er han selv berettiget

til at undtage fra Udlæget efter eget Valg; har han ikke

været tilstede under Exekutionsforretningen, bør der gives

dem, der ellers ere tilstede i hans Hus, Anledning til paa

hans Vegne at foretage et saadant Valg. Denne Ret til at

undtage Gjenstande til en vis Værdi fra Udlæget indtræder

dog ikke, naar Udlæg gjøres for Skatter eller andre Af¬

gifter til det Offentlige, og kommer heller ikke til An¬

vendelse med Hensyn til Gjenstande, som ere særligen givne

til Pant for den Fordring, i Anledning af hvilken Ud¬

læg søges.

28. Exekution kan kun gjøres i Rettigheder, som paa

den Tid, Forretningen foretages, alt ere erhvervede, derimod

ikke i fremtidige Erhvervelser, med Hensyn til hvilke dette

ikke er Tilfældet, saasom ventendes Arv.

Exekution kan iværksættes i Domfældtes Fordringer

paa Andre, selv om de ere betingede eller endnu ikke for¬

faldne, naar de dog kunne angives og betegnes med til¬

strækkelig Bestemthed.

Udlæg kan ikke gjøres i det, som Skyldneren maatte

lunne erhverve ifølge gjensidig bebyrdende Kontrakt, der ikke

1887.
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4. Nov. endnu er fuldstændig opfyldt fra hans Side, naar det, der

af ham skal ydes, er personligt Arbeide eller Tjeneste eller

Andet, som Udlægshaveren ikke er eller ved Udlægsforret¬

ningen sættes istand til at give eller udføre.

Dog skal ovenstaaende Forskrift ikke medføre nogen

Indskrænkning i den hidtil bestaaende Adgang til for Under¬

holdningsbidrag til Børn, forladte og fraseparerede Hu¬

struer at holde sig til Skyldnerens Arbeids= eller Tjenesteløn

eller lignende Indtægt.

29. I saadant Gods, som ellers ifølge dets Natur

kunde være Gjenstand for Exekution, kan Udlæg ikke gjøres,

naar det ved Retshandler med Trediemand eller ved dennes

Bestemmelser retsgyldigen er fastsat, at Kreditorer ikke kunne

søge Fyldestgjørelse i Godset.

30. I endnu ikke forfalden Embeds= eller Bestillingsløn

eller i lignende Indtægter samt i ikke forfaldne Vente¬

penge, Pensioner og hermed i Klasse staaende Understøttelser,

som udredes af Landskassen, Kommunekasser eller andre

offentlige Kasser, kan Udlæg ikke gives.

31. Undtagne fra Exekution ere fremdeles: 1) Dag¬

venge og lignende Udredelser til Embedsmænd eller Andre,

som udføre offentlige Hverv, samt Reiseudgifter og Tære¬

venge, der ere udbetalte til indkaldte Vidner eller Syns¬

mænd, 2) Underholdningspenge, som ifølge Øvrigheds¬

resolution, Forlig eller anden lignende Bestemmelse udredes

til Hustruer eller Børn, 3) Understøttelse og Hjælp til

Trængende, som gives af Stiftelser eller andre veldædige

Indretninger, saavelsom al Fattigunderstøttelse.

32. Livrenter, Overlevelsesrenter, Livsforsikringssummer

og lignende mod Vederlag erhvervede Indtægter ere, for¬

saavidt ikke Andet ved Retsforholdets Stiftelse retsgyldigen

er bestemt eller vedtaget af Parterne, ikke undtagne fra

Exekution, medmindre særlig Lovhjemmel derfor kan paavises.



Lov for Island om Exekution. 237

Kapitel IV

Om Exekutionsforretningens Foretagelse og

om Proceduren under samme.

33. Er det fornødne Exekutionsgrundlag tilstede, og

finder Fogden ikke iøvrigt Noget til Hinder for at efter¬

komme Begjæringen om Exekution, berammer han en Tid

til Forretningens Foretagelse, saavidt muligt i Overens¬

stemmelse med Domhaverens Ønske.

Exekutionsforretningen skal i Reglen begynde paa Dom¬

fældtes Bopæl, medmindre Fogden skjønner, at der ifølge de

foreliggende Omstændigheder er Anledning til Afvigelse herfra.

Naar Dommen lyder paa Udlevering eller Afstaaelse af

Ting, kan Exekutionsforretningen begynde, hvor disse forefindes

Har Domfældte ingen Bopæl i Landet, kan Exeku¬

tionsforretningen begynde, hvor Domfældte antræffes, eller

hvor Ting, som kunne tjene til Fyldestgjørelse, forefindes.

34. Forretningen kan ikke fremmes, medmindre der

under den gives behørigt Møde fra Domhaverens Side.

Derimod kan den foregaa, selv om Domfældte ikke

træffes tilstede. Dog skal i dette Tilfælde, hvis ingen Anden

fremtræder som befuldmægtiget til at give Møde for Dom¬

fældte, Fogden opfordre hans Hustru, Børn over 18 Aar,

Tjenestefolk eller andre til Husstanden hørende voxne Per¬

soner, som ere tilstede, til at varetage hans Tarv under

Forretningen. Ere saadanne ikke heller at antræffe, eller

ere de uvillige til at optræde, rettes en lige Opfordring til

hans Husvært, Husbonde eller Foresatte, forsaavidt nogen

af disse er tilstede.

35. Forretningen begynder med, at Fogden opfordrer

Vedkommende til ved Fordringens Fyldestgjørelse og de

Domfældte til Last faldende Omkostningers Betaling at af¬

værge Exekutionens videre Fremgang.Sker dette ikke,

skrider Fogden efter Domhaverens nærmere Begjæring til

—
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4. Noy. at foretage de fornødne Exekutionshandlinger i Overens¬

stemmelse med Reglerne i denne Lovs Kapitel II og III.

36. Domfældte er pligtig paa Fogdens Forlan¬

gende at aabne sine Værelser og Gjemmer, for at det, naar

Domhaveren begjærer det, kan ses, om heri indeholdes Gjen¬

stande, som egne sig til Udlæg. I Vægringstilfælde, saa¬

velsom naar Ingen træffes tilstede, der er istand til at

efterkomme Forlangendet, kan Fogden skride til den fornødne

Magts Anvendelse. I fornødent Fald er Fogden ligeledes

beføiet til at undersøge Domfældtes Person, hvis der er

Grund til at antage, at han har skjult Værdigjenstande paa

sig. Dog kan en saadan Undersøgelse alene ske efter en af

Grunde ledsaget Kjendelse.

37. Skyldneren er pligtig under Exekutionsforret¬

ningen paa Forlangende at opgive redeligen og overens¬

stemmende med Sandheden, hvad han eier til Sikkerhed for

eller Fyldestgjørelse af Fordringen, samt iøvrigt at meddele

alle i saa Henseende fornødne Oplysninger. Er Skyldneren

ikke tilstede, kan Rekvirenten begjære Forretningen udsat og

med et af Fogden bestemt Varsel lade ham tilsige til Møde,

hvilket af Rekvirenten kan forlanges afholdt paaFogdens Kontor.

Vægrer Skyldneren sig ved at fremkomme med Op¬

givelser og Oplysninger, eller undlader han uden lovligt

Forfald at møde ved Forretningens Fortsættelse, kan Rekvi¬

renten forlange ham hensat i simpelt Fængsel, indtil han

opfylder sin Pligt i saa Henseende, dog ikke udover 6

Maaneder.

38. Naar Skyldneren under en Exekutionsforretning

eller paa den Tid, da han maatte forudse en saadan, i

egennyttig Hensigt for at unddrage sin Kreditor den ham

tilkommende Fyldestgjørelse foretager Noget, der gaar ud

paa, at hans lovlige Eiendele eller Fordringer skulle unddrages

fra at udlægges til paagjældende Kreditor, bliver han at

anse med Straf efter den almindelige Straffelovs § 262.
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39. Fra Domfældtes Side kan der med den i § 4 4. Nov.

givne Begrænsning sremsættes Indsigelser imod Exekutionens

Fremme enten i det Hele eller for en Del eller paa den

paastaaede Maade.

I Anledning af de fremsatte Indsigelser kan Domhaveren

yttre sig.

Om nogen yderligere Ordvexling skal finde Sted, be¬

roer paa Fogdens Tilladelse

40. Trediemand kan fremsætte Indsigelser imod Exe¬

kutionen, naar dennes Foretagelse paa den paastaaede Maade

vilde stride imod hans Ret. Han har i saa Fald blot at

møde under Forretningen, fremsætte sin Indsigelse til

Protokollen og æske Fogdens Kjendelse, hvorefter den ind¬

trædende Trediemand er at anse som Part i Forretningen.

41. Forhandlingerne for Fogden foregaa mundtlig.

Fogden paakjender den opstaaede Tvistighed i Henhold

hvad der fra Parternes Side forklares og indrømmestil,

under Forhandlingerne, saavelsom i Henhold til de frem¬

lagte Dokumenter og andre skriftlige Beviser.

Under Forhandlingerne for Fogden kan i Reglen Be¬

visførelse ved Vidner eller Syn og Skjøn ikke finde Sted.

Fogden har at yde Parterne Veiledning i Overens¬

stemmelse med Grundsætningerne i Frdn. 15. Aug. 1832.

42. I Fogedprotokollen optages:

a) Angivelse af Tid og Sted for Forretningen, Par¬

ternes Navne, Exekutionsgrundlagets Beskaffenhed:

b)Betegnelse af Fogdens og Vidnernes Navne;

c) Beretning om Forretningens Gang i Almindelighed.

I Tilfælde af Tvist optages i Fogedprotokollen en

ordret Angivelse af de fremsatte Paastande.

Derhos lader Fogden i det Omfang, som af ham

skjønnes hensigtsmæssigt, Parternes Erklæringer over Sagens

Sammenhæng protokollere, dog ikke ordret, men kun efter

deres væsentlige Indhold.

Det Tilførte oplæses og vedkjendes.
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43. Udsættelse kan i Reglen ikke gives under Forret¬

ningen, med mindre Parterne ere enige herom.

Derimod kan Fogden anordne eller tilstaa en Stands¬

ning i Forhandlingerne, naar Omstændighederne kræve det,

men uden at Forretningen afbrydes.

Fogden har da paa Domhaverens Forlangende ved

Bevogtning eller paa anden Maade at træffe de fornødne

Foranstaltninger for at opretholde den samme Tilstand,

indtil Forretningen atter fortsættes. Parterne skulle paa

behørig Maade underrettes om Tiden herfor.

44. I opstaaede Tvistigheder afsiger Fogden Kjen¬

delse umiddelbart efter Forhandlingernes Slutning eller dog

snarest muligt.

Kjendelsen, der skal være forsynet med Grunde, ind¬

føres fuldstændigt i Protokollen.

Dens Fuldbyrdelse kan ikke hindres ved Appel.

45. I Fogedprotokollen optegnes nøiagtigt alle de

enkelte Gjenstande, hvori Udlæg gjøres, ved hver enkelt

Gjenstand tilføies dens Værdi efter den stedfundne An¬

sættelse.

Fogden erklærer derefter til Protokollen de optegnede

Gjenstande for udlagte til Udlægshaverens Fyldestgjørelse

og betyder Domfældte, at han fra nu af ikke uden at paa¬

drage sig Strafansvar kan raade over dem paa en Maade,

som kommer i Strid med Udlægshaverens Ret. Er Dom¬

fældte ikke tilstede, gives der den eller dem, som i Henhold

til § 34 tilkaldes paa hans Vegne, Paalæg om at give

Domfældte en saadan Betydning, og efter Omstændighederne

kan lignende Betydning gives den Trediemand, i hvis Be¬

siddelse det Udlagte er.

46. Hvor der gives Udlæg i fast Eiendom, uden at

der tillige gives Udlæg i dens Frugter og Indtægter, for¬

bliver den indtil Tvangsauktionen i Skyldnerens Besiddelse,

med mindre denne findes at ødelægge eller forringe Eien¬
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dommen, i hvilket Tilfælde den kan sættes under en af 4. Nov.

Fogden valgt Mands Bestyrelse.

Udlægsforretningen maa for at kunne gjøres gjældende

imod dem, der ved Retshandler maatte erhverve Rettig¬

heder over Eiendommen, thinglæses ved dennes Værne¬

thing efter de om Pantsætning af fast Eiendom gjældende

Regler.

47. Udlagt Løsøre maa, naar Udlægshaveren mod¬

sætter sig det, ikke forblive i Skyldnerens Besiddelse, med

mindre denne stiller antagelig Sikkerhed for dets Tilstede¬

blivelse i uforringet Stand, men Udlægshaveren er i Al¬

mindelighed berettiget til at tage udlagt Løsøre i sin Be¬

varing, dog, hvis det Udlagtes Værdi betydeligt overstiger

hans Fordring, kun imod Sikkerhedsstillelse.

Hvor udlagt Løsøre ikke lades tilbage i Skyldnerens

Besiddelse, og det heller ikke tages i Forvaring af Ud¬

lægshaveren, enten fordi denne ikke ifølge ovenstaaende

Regel har Ret dertil, eller fordi han ikke vil paatage

sig dets Bevaring, har Fogden at træffe de fornødne For¬

anstaltninger til det Udlagtes Bevaring paa Domfældtes

Bekostning.

48. Naar Gjældsbreve udlægges til Forauktionering,

maa de forsynes med en Paategning om Udlæget, hvis dette

skal kunne gjøres gjældende imod Trediemand, der senere i

god Tro faar Gjældsbrevet til Eiendom eller Pant, eller

imod Skyldneren, der senere i god Tro har ydet Betaling

paa Kapitalen til den, hos hvem Udlæget er sket, mod

Kvittering paa eller Udlevering af Gjældsbrevet.

Hvor der gjøres Udlæg i Fordringer af anden Be¬

skaffenhed, maa der meddeles SkyldnerenUnderretning

herom, da denne i Mangel heraf befries ved i god Tro at

betale til den, hos hvem Udlæget er sket. Det samme

gjælder for Skyldneren efter et Gjældsbrev for Rente¬

betalingers Vedkommende.

Tolvte Hæfte. 11
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49. Kan den Ting, hvori Udlæg gjøres, ikke over¬

leveres til Udlægshaveren eller den Mand, som efter Fogdens

Bestemmelse skal have den i Bevaring, paa Grund af Tredie¬

mands Ret til at besidde Tingen, bliver det efter Om¬

stændighederne ifølge Udlægshaverens Begjæring af Fogden

at tilkjendegive vedkommende Trediemand, at Skyldneren

ikke er beføiet til at modtage Tingen, naar Trediemands Ret

til dens Besiddelse ophører.

50. Naar de i de foregaaende Paragrafer foreskrevne

Bestemmelser ere iagttagne, kan den Ret til efter lovlig

Omgang at fyldestgjøres af det Udlagte, som Udlæget

giver, ikke betages Udlægshaveren hverken ved Skyldnerens

paafølgende Død eller Konkurs eller ved senere af andre

Kreditorer iværksat Udlæg, ligesom Skyldneren ei heller

ved senere Retshandler gyldigen kan overdrage Trediemand

nogen mod Udlægshaverens Ret stridende Rettighed over

det Udlagte

Dog taber Udlægshaveren i Løsøre, som er forblevet i

Skyldnerens Besiddelse, sin af Udlæget flydende Sikker¬

hedsret overfor Skyldnerens Kreditorer i Tilfælde af Kon¬

kurs eller senere Udlæg, naar han ikke inden 12 Uger efter

Udlægsforretningens Slutning skrider til Tvangsauktion,

eller under en Gjenoptagelse af Fogedforretningen faar det

Udlagte bragt ud af Skyldnerens Besiddelse, med mindre

han ved Appel eller Trediemands Ret har været hindret i

at fremme Tvangssalget.

51. Viser den stedfundne Tvangsanktion, at Udlægs¬

haveren ikke bliver fyldestgjort af det Udlagte, eller kan en

Udlægshaver, der ikke har faaet tilstrækkeligt Udlæg til at

dække hans Fordring, senere paavise Gods, hvori der kan

gjøres Exekution, er han berettiget til at forlange Exeku¬

tionsforretningen gjenoptaget og fortsat efter de ovenfor

givne Regler. Omvendt er den, hos hvem Udlæget er sket,

berettiget til at begjære Forretningen gjenoptaget og det
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skete Udlæg i det hele eller for en Del hævet, naar den 4. Nov.

Fordring, hvorfor det er gjort, i det hele eller for en Del

maatte være bleven betalt, efter at Udlæget er sket.

Ligeledes kan Fogden efter Domhaverens Begjæring

gjenoptage Exekutionsforretningen og træffe ny Bestemmelse

om Bevaringen og Administrationen af det Udlagte, naar

Tiden, som vil hengaa forinden Auktionen, betydeligt vil

blive forlænget paa Grund af Appel af Udlægsforretningen,

eller naar Domfældtes Forhold med Hensyn til udlagt Gods,

som er forbleven i hans Besiddelse, giver Anledning dertil,

eller naar Bekosteligheden ved det Udlagtes Bevaring eller

lignende Grunde opfordrer dertil.

52. Ogsaa i andre Tilfælde end de i § 51, jvfr. § 50

2. Stykke, nævnte kan Exekutionsforretningen gjenoptages efter

Begjæring af Trediemand eller en af Parterne, naar alle

Vedkommende samtykke deri.

53. Med Hensyn til Appel af Exekutionsforretninger

gjælde de almindelige Regler.

Lov for Island om Fattigunderstøttelse og For¬ 4. Nov¬

sørgelse. (Ministeriet for Island).

Vi Christian den Niende osv. G. v.: Al¬

thinget har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadfæstet

følgende Lov:

I. Ydet Fattighjælp er Modtageren pligtig at tilbage¬

betale Kommunen som anden Gjæld.

2. Vedkommende kommnnale Myndigheds Tilførsel til

Kommuneprotokollen om den ydede Understøttelse er Bevis

for Gjælden.

Kommunalbestyrelsen kan begjære Gjælden inddreven

ved Udpantning efter Reglerne i Lov Nr. 29 af 16. De¬

cember 1885.
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Adgangen til at begjære Udpantning er ikke begrændset

til den i nævnte Lovs § 2 fastsatte Frist.

3. Kommunalbestyrelsen kan hos den, der staar i

Gjæld til Kommunen for ydet Fattighjælp, ved Fogden

lade optage en Fortegnelse over samtlige hans Eiendele.

Naar Udskrift af denne Forretning tilligemed Udskrift af

Kommuneprotokollen om den ydede Understøttelse behørig

thinglæses, hæfte de registrerede Eiendele med stiltiende

Panteret for Gjælden.

. Naar det godtgjøres for Amtmanden, at en Per¬

son, der nyder eller har nydt Fattighjælp, som ikke er til¬

bagebetalt, gjør en ufornuftig Brug af det, han har under

Hænder, skal han efter Kommunalbestyrelsens Begjæring og

Sysselmandens eller Byfogdens Indstilling ved Amtets De¬

kret umyndiggjøres og en Værge beskikkes for ham.

Dekretet skal Værgen uopholdelig foranstalte thinglæst

ved den Umyndiggjortes Værnething.

Godtgjøres det ved Kommunalbestyrelsens Attest, at den

ydede Fattighjælp er tilbagebetalt, skal Amtmanden paa den

Umyndiggjortes Begjæring ophæve Dekretet.

For Thinglæsning og Aflæsning i de i den fore¬

gaaende og i denne Paragraf ommeldte Tilfælde betales

intet Gebyr.

5. Den, der nyder Fattighjælp og er arbeidsdygtig,

er, saa længe han ikke uden saadan Hjælp er i Stand til

at ernære sig selv og de Personer, som han efter Lov¬

givningen er pligtig at underholde, forpligtet til efter Kom¬

mnnalbestyretsens Bestemmelse at tage enhver forsvarlig

Tjeneste og udføre ethvert almindeligt Arbeide, som ikke

overstiger hans Kræfter.

Kommunalbestyrelsens Bestemmelse skal den Paagjæl¬

dende foreløbig adlyde, selv om han bestrider Forsvarlig¬

heden af den Tjeneste eller det Arbeide, der er ham paalagt,
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men han kan fremsætte sin Besværing for Sysselmanden4. Nov.

eller Byfogden, der, efter derom at have indhentet to uvillige

Mænds Skjøn, afgjør Sagen.

6. I Tilfælde af Ulydighed mod Kommunalbestyrelsens

i forrige Paragraf ommeldte Paalæg, kan den Paagjældende

indklages for Sysselmanden eller Byfogden, der om for¬

nødent holder ham til Lydighed med Straf af Bøder eller

Fængsel efter Sagens Beskaffenhed.

Hvis nogen uden Nødvendighed huser eller modtager

Arbeide af en Fattig, der, ham bekjendt, viser Ulydighed

imod Kommunalbestyrelsens Paalæg, anses han med Bøder

indtil 100 Kr., der tilfalde den Kommunes Kasse, hvor

Lovovertrædelsen er begaaet.

7. Vil en Person, der har Paarørende, som ikke

kunne ernære sig selv, og som det paahviler ham at for¬

sørge, reise ud af Landet, skal han, saafremt det forlanges

af vedkommende Kommunalbestyrelse, forinden Reisen til¬

trædes, stille sin Forsørgelseskommune antagelig Sikkerhed

for, at hans i Landet tilbageblivende Paarørende ikke, med

mindre Sygdom eller andre uforudsete Ulykker indtræde,

ville falde Kommunen til Byrde, i det mindste i de næste

3 Aar, og skal Sysselmanden eller Byfogden, hvis denne

Betingelse ikke opfyldes, forbyde ham at reise.

8. Sager angaaende Overtrædelse af denne Lov be¬

handles som offentlige Politisager.

Kundgjørelse ang. Udvidelse af de i Lov af 29. 7. Nov¬

December 1857 om ondartede smitsømme Sygdømme Nr. 165.

hos Husdyrene givne Forskrifter til Svinedifteritis.

(Indenrigsministeriet).

115Indm. Saml. pag. 197.
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246 Skr. ang afskedigede Militæres Menigh=dsforhold.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. (til Kjøben¬

havns Magistrat) ang., hvorvidt afskedigede Mili¬

tære i Kjøbenhavn vedblive at henhøre til Garnisons

Menighed.

I behagelig Skrivelse af 14. Januar d. A. har Magi¬

straten blandt andet udbedt sig Ministeriets Resolution for,

under hvilke nærmere Betingelser afskedigede Militære kunne

siges at være løste fra deres Forhold til Garnisons

Menighed, navnlig om hvilket Omfang og hvilken Karakter

deres civile Erhverv skal have, for at de i Henhold til

allerhøieste Reskript 1. August 1781, cfr Kancelliets Skri¬

velse 8. Januar 1814 og Kancelliets Skrivelse 29. April

1841, skulle med Hensyn til Paaligningen af Præste=, Degne¬

og Klokkerpenge samt ved Paaligningen af Bidrag til for¬

skjellige Sognekirker her i Staden kunne henregnes til det

Sogn, hvori de bo.

Foranlediget heraf skulde Ministeriet, efter om Sagen

at have brevvexlet med Krigsministeriet og Biskoppen over

Sjællands Stift, tjenstligst melde, at det antager, at

afskedigede Militære i Kjøbenhavn i Henhold til de for¬

nævnte Bestemmelser komme til at sortere under den

Menighed, hvori de bo, naar de enten gaa over i et Em¬

bede eller en Bestilling under Civiletaten eller indtræde i

en Næringsvei, hvortil der efter de gjældende Regler ud¬

kræves Borgerskab.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. (til Kjøben¬

havns Magistrat) ang., at den Omstændighed, at en

Person boer tilhuse som Logerende eller Pensionær,

ikke fritager ham for at svare Præstepenge.

I Anledning af den hoslagt tilbagefølgende Skrivelse,

hvori Artillerikaptaiu N. N. besværer sig over, at Student

N. N., der er i Pension hos ham, er ansat til Præste¬
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Degne= og Klokkerpenge for Aaret 1887, idet han for¬

mener, at den Paagjældende maa betragtes som Medlem

af hans Familie og som saadan i Henhold til § 1 i Re¬

skript af 5. September 1814 er fritagen for at udrede

bemeldte Præstepenge — har Magistraten i behagelig

Skrivelse af 8. d. M. udbedt sig Ministeriets Afgjørelse af

Sagen med Bemærkning, at Magistraten hidtil er gaaet ud

fra, at Bestemmelsen i § 1 i ovennævnte Reskript maa

forstaas saaledes, at det ikke er tilstrækkeligt til at begrunde

en Persons Fritagelse for at svare Præstepenge, at han

som Logerende eller Pensionær er tilhuse hos paagjældende

Familie, men at det er forudsat, at han tillige ved Slægt¬

skabsbaand eller Tjenesteforhold er knyttet til samme, lige¬

som den heller ikke har forment, at den Omstændighed, at

den Paagjældende ikke fører selvstændig Husholdning, naar

han iøvrigt har selvstændig Indtægt, og ikke som nysnævnt

staar i egentligt Slægtskabs= eller Tjenesteforhold til den

Familie, hos hvem han bor, kan fritage ham for at udrede

bemeldte Paalæg.

Foranlediget heraf skulde Ministeriet tjenstligst melde,

at det er enigt med Magistraten i, at den Paagjældende

maa være pligtig til at udrede de ham paalignede Præste¬

Degne= og Klokkerpenge.

Indenrigsmin. Skr. (til Amtmanden over Aar¬ 1. Dec.

hus Amt) ang. Forstaaelsen af den i § 6 i Kjøb¬

stadkommunalloven fastsatte Betingelse for kommnnal

Valgret, at Vedkommende i det fornd for Valget

gaaende Kalenderaar har svaret direkte Skat til

Kommunen.

I Anledning af Udarbeidelsen af Valglisten til det

forestaaende Byraadsvalg i N. N. Kjøbstad, hvorved Skatte¬

listen for indeværende Aar i Henhold til § 8 i Lov om

1887.

18. Noy
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— —

1. Doc. Kjøbstadkommunernes Styrelse m. v. af 26. Mai 1868 skal

lægges til Grund, har Borgmesteren sammesteds i et direkte

hertil indsendt Andragende meddelt, at der, efter at bemeldte

Skatteliste i December Maaned f. A havde været fremlagt til

Eftersyn, fremkom Begjæring fra en stor Del Beboere,

hvis økonomiske Forhold Ligningskommissionen havde anset

for at være for ringe til, at der kunde paalignes dem

Skat, om at blive optagne paa Listen og beskattede efter en

skattepligtig Indtægt af 50 Kr., samt at de saaledes frem¬

satte Begjæringer bleve tagne til Følge af Ligningskommis¬

sionen. Da nu imidlertid flere af de Paagjældende senere

ikkun have betalt Skat for Aarets 1. Kvartal, og de for

den resterende Del af Skatten foretagne Udpantningsfor¬

retninger have været forgjæves, idet det har vist sig, at de

Vedkommende aldeles intet eiede, hvori der kunde gjøres

Udlæg, har Borgmesteren begjært Ministeriets, Reso¬

lution for, hvorvidt disse Beboere opfylde de i § 6

i Loven af 26. Mai 1868 fastsatte Betingelser for Valg¬

ret til Byraabet, og saaledes ville være at optage paa

Valglisten.

Foranlediget heraf skulde man til behagelig Efterret¬

ning og videre fornøden Bekjendtgjørelse tjenstligst melde,

at Ministeriet maa holde for, at fornævnte Bestemmelse er

at forstaa saaledes, at medens det ikke vil kunne forlanges,

at vedkommende Beboer for at være i Besiddelse af kom¬

munal Valgret, skal have svaret Skat til Kommunen for

hele det forud for Valget gaaende Kalenderaar, jvfr.

Ministeriets Skrivelse Nr. 59 af 2. April 1879 i Mini¬

sterialtidenden 4*), maa derimod den fulde ham i det paa¬

gjældende Aar rettelig afkrævede direkte Skat til Kommunen

enten være frivilligt erlagt eller i alt Fald indkommen ved

Udpantning, og at som Følge heraf de ovennævnte Personer

ikke kunne optages paa Valglisten.

*) Nærværende Samlings 10. Hæfte Side 451—52.
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Bekjendtgjørelse ang. Approbation paa en af 9. Dec.

Kjøbenhavns Brandforsikringsrepræsentantskab ved¬ Nr. 185.

tagen Veslutning om Forandring af den hidtil fast¬

satte Betaling for Omvurderingsforretninger. (Ju¬

stitsministeriet).

Indm. Saml. pag. 198.

Lov om Foranstaltninger mod den saakaldte 14. Dec.

Nr. 186.Svinedifteritis. (Indenrigsministeriet).

Indm. Saml. pag. 199.

Bekjendtgjørelse ang. Forbud imod Svinehold 14. Doc.

paa Lossepladser for Affald paa Staden Kjøben= Nr. 187.

havns Grund samt i Kjøbenhavns Amts søndre,

nordre og Amager Virker m. m. (Indenrigsministeriet).

Indm. Saml. pag. 201.

Bekjendtgjørelse ang. Forhandling i Kjøbenhavn 14. Dec.

af Kjød i fersk Tilstand. (Kjøbenhavns Magistrat).

Efter Sundhedsvedtægten for Staden Kjøbenhavn maa

fra 1. Januar 1888 at regne Kjød af stort Kvæg, Heste,

Kalve, Faar, Lam og Svin, som indføres her til Staden i

fersk Tilstand, ikke forhandles før det er blevet besigtiget og

fundet tjenligt til Menneskeføde. Med Hensyn hertil fast¬

sættes følgende Bestemmelser:

Undersøgelsen af Kjødet vil blive foretagen dels ved1.

Hovedstationen paa de offentlige Slagtehuse, særlig beregnet

for Kjød som indkommer pr. Jernbane og Vest fra pr.

Vogn, dels ved følgende Bistationer: Fælledvei Nr. 18,

særlig beregnet paa det Kjød, der indkommer Nord fra
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14. Dec. pr. Vogn. —Havnegade Nr. 13, særlig beregnet paa det

Kjød, der indkommer med Skib eller fra Amager.

I Eiendommen Lille Istedgade Nr. 7 vil der derhos

blive indrettet et Hjælpelokale, til hvilket Undersøgelsen del¬

vis vil blive henvist paa Tider, da Indførslen af Kjød til

Hovedstationen er meget stor.

2. Stationerne ville regelmæssig være aabne til

følgende Tider:

a) Hovedstationen hver Dag i Sommerhalvaaret fra 1.

April til 1. Oktober fra Kl. 5, i Vinterhalvaaret fra

Kl. 6, om Morgenen til Kl. 12 Middag og fra 2—9

om Eftermiddagen.

Bistationen paa Fælledveien hver Søgnedag i Som¬b)

merhalvaaret fra Kl. 5 og i Vinterhalvaaret fra

Kl. 6 om Morgenen til Kl. 10 om Formiddagen

samt Mandag og Torsdag om Eftermiddagen fra

6—9.

Bistationen i Havnegade hver Søgnedag i Sommer¬6)

halvaaret fra Kl. 5 om Morgenen til Kl. 12 Middag

og fra Kl. 2 til 6 om Eftermiddagen, i Vinterhalv¬

aaret fra Kl. 6 om Morgenen til Kl. 12 Middag og

fra 2 til 4 om Eftermiddagen.

3. For Kjødundersøgelsen erlægges følgende Betaling:

foren Oxe 2 Kr., for en Hest 1 Kr. 60 Øre, et Svin

50 Øre, en Kalv (maa ikke veie over 160 Pd.) 50 Øre,

et Faar eller Lam 15 Øre.

For Faar og Lam bliver den ommeldte Betaling fuldt

at erlægge for hvert Stykke af et saadant Dyr, der fordres

undersøgt. For de øvrige Dyrs Vedkommende erlægges

derimod den fulde Betaling kun, naar de indføres i hele

Kroppe medens der for mindre Dele betales forholdsvis

Det bemærkes, at efter Sundhedsvedtægtens § 32 maa Kjød

til Forhandling ikke indføres i mindre Stykker end

Fjerdedele af en Dyrekrop for stort Kvægs eller Hestes
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Vedkommende, og Kalve, Faar, Lam og Svin maa kun deles 14. Dec.

i to Halvdele.

Indvendige Dele af et Dyr kunne medfølge dette enten

vedhængende i deres naturlige Forbindelse eller vedlagte, og

der bliver da ikke at betale særlig for deres Undersøgelse.

Derimod kunne saadanne Dele ellers ikke indføres til For¬

handling uden Sundhedskommissionens Samtykke, og de

kunne derfor ikke fordres stemplede uden at et saadant

foreligger.

Det forbeholdes senere at bestemme, hvilken Betaling

der i saa Fald vil være at erlægge.

4. Betalingen for Undersøgelsen maa erlægges fornd

og kan ikke forlanges tilbage, naar Stempling nægtes. Be¬

talingen sker paa følgende Maade: Der vil blive indført

Billetter af forskjellig Størrelse og Farve for de enkelte

Dyrearter, lydende paa den Minimumsbetaling, om hvilken

der for hver af disse kan blive Spørgsmaal, altsaa for

Oxer paa 50 Øre, for Heste paa 40 Øre, for Svin paa

25 Øre, for Kalve paa 25 Øre og for Faar og Lam paa

15 Øre.

Billetterne kunne erholdes paa hver af Kontrolsta¬

tionerne i den Tid, disse ere aabne, og de ere kun gyldige

paa den Station og for den Dag, paa hvilken de ere løste.

Penge kunne ikke fordres byttede paa Stationerne.

Forinden Kjødet kan undersøges, maa den, der ind¬

fører det, have kjøbt det nødvendige Antal Billetter, der

derefter afleveres til vedkommende Dyrlæge. Ved Mod¬

tagelsen har Dyrlægen at klippe Billetterne, der derved

annulleres.

5. Med Hensyn til Undersøgelsen og Stemplingen fast¬

sættes følgende Regler:

Undersøgelsen foretages altid af en Dyrlæge. Be¬

findes det ved denne, at Kjødet er ubetinget tjenligt
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14. Dec. til Menneskeføde, bliver det at forsyne med et Farve¬

stempel af følgende Form

IX

1.

Stemplet, der gives en blaa Farve, vil blive anbragt

paa forskjellige Steder. For stort Kvægs Vedkommende

ville Tunge, Lunge, Lever og Hjerte, der medfølge ved¬

hængende eller vedlagte, jvfr. ovenfor under 3, altid blive

særlig stemplede.

Nærer Dyrlægen Tvivl om, hvorvidt Kjødet kan siges

ubetinget at være tjenligt til Menneskeføde, men han dog

skjønner, at det kan nydes uden Fare for Sundheden, naar

det gjennemkoges eller gjennemsteges tilstrækkeligt, forsyner

han Kjødet med ovennævnte Stempel i sort Farve, med

mindre den, der har indført det, forlanger Spørgsmaalet

afgjort ved Overdyrlægens Skjøn. I saa Fald, samt naar

Dyrlægen finder det tvivlsomt, om Kjødet overhovedet bør

stemples, maa Undersøgelsen ikke tilendebringes paa Bi¬

stationerne, men Kjødet bliver ved Foranstaltning af den,

der har indført det, at henbringe til Hovedstationen, hvor

den endelige Undersøgelse finder Sted.

I saa Fald bliver Kjødet at forsyne med en Bly¬

plombe, hvorefter det udleveres til den, der har indført

det, tilligemed en af Dyrlægen udfyldt Henvisningsblanket.

For den endelige Undersøgelse paa Hovedstationen betales

intet Gebyr.

Fører den endelige Undersøgelse til det Resultat, at

Kjødet er utjenligt til Menneskeføde, bliver det at tilbage¬

holde og ved Kontrollens Foranstaltning at gjøre ubrugeligt

til Føde for Mennesker.
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Er den, der har indført Kjødet, forbleven tilstede 14. Dec.

paa Stationen for at afvente Undersøgelsens Udfald,

bliver der, hvis han forlanger det, at meddele ham en

af Overdyrlægen eller hans Stedfortræder underskreven

Attest om, at Stemplingen er nægtet med Angivelse af

Grunden hertil.

Den stedfundne Afgjørelse kan da indankes for Sta¬

dens Sundhedskommission, dog maa en i 3. Politi¬

inspektorat attesteret Meddelelse, om at dette er sket, ind¬

gives paa Kvægtorvets og Slagtehusenes Hovedkontor inden

næste Dag Kl. 1 Eftermiddag, da Kassationen af Kjødet

ellers vil finde Sted uanset den stedfundne Appel, der da

betragtes fom bortfalden. Gaar Sundhedskommissionens

Kjendelse Klageren imod, maa han betale de ved Over¬

skjønnet forbundne Udgifter.

Undersøgelsen omfatter for Svins Vedkommende ikke,

om Kjødet er trikinfrit. Det vil senere blive bestemt om

og i bekræftende Fald paa hvilke Betingelser en Trikin¬

underjøgelse kan forlanges foretagen

6. Administrationen overtager intet som helst Ansvar

for det paa Stationerne indførte Kjød. Over det Kjød, der

kasseres, er Administrationen berettiget til at disponere,

uden at der herfor kan fordres nogen Erstatning.

Befindes det ved Undersøgelsen, at et Dyr har

været angrebet af en smitsom Sygdom, er Kjødets

Eier, hvis det i denne Anledning bliver nødvendigt at

træffe særlige Foranstaltninger for at hindre Smittens

Overførelse, pligtig at refundere de dermed forbundne Om¬

kostninger.

Denne Bekjendtgjørelse skal altid være opslaaet7.

paa de forskjellige Kontrolstationer paa et for Publikum let

tilgjængeligt Sted.
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Bekjendtgjørelse ang. Slagtning af Kvæg. (Kjø¬

benhavns Magistrat).

Efter Sundhedsvedtægten for Staden Kjøbenhavn maa

fra 1. Januar 1888 at regne udenfor de i Vedtægtens §

35 1 og 2 ommeldte Tilfælde, ingen Slagtning af stort

svæg, Heste, Kalve, Faar, Lam og Svin foregaa her i

Staden paa andre Steder end i de offentlige Slagtehuse.

Fra nævnte Tidspunkt vil der blive iagttaget følgende

Regler med Hensyn til Stemplingen af det sjød, der fra

de offentlige Slagtehuse udgaar til Forhandling.

I. Alt Kjød, der udgaar til Forhandling fra de

offentlige Slagtehuse, bliver at forsyne med et Farvestempel

af følgende Form:

—

LBIBII
—

Stemplet vil blive anbragt paa forskjellige Steder. For

stort Kvægs Vedkommende ville Tunge, Lunge, Hjerte og

Lever altid blive forsynede dermed.

2. Stemplet vil blive givet en blaa Farve, naar

Kjødet er befundet ubetinget tjenligt til Menneskeføde.

Er der Tvivl i saa Henseende, men det dog er givet, at

Kjødet kan nydes uden Fare, naar det gjennemkoges eller

gjennemsteges tilstrækkeligt, vil Stemplet blive givet en sort

Farve.

3. For Svins Vedkommende omfatter Undersøgelsen

ikke, om Kjødet er trikinfrit. Det vil senere blive bestemt,
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om og i bekræftende Fald paa hvilke Betingelser en Trikin= 14. Dec.

undersøgelse kan forlanges foretagen.

Jøvrigt har det sit Forblivende ved de i Reglementet

for Kjødundersøgelse ved de offentlige Slagtehuse givne

Bestemmelser.

Anordning ang. en Forandring i Udredelses¬ 16. Dec.

maaden af de Pensioner, der tillægges entledigede Nr. 190.

Præster af deres hidtil havte Embeder. (Ministeriet

for Kirke= og Undervisningsvæsenet).

Indm. Saml. pag. 202

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. (til Skole¬ 16. Dec.

direktionen for Øster= og Vesterflakkebjerg Her¬

reder) ang., at Skolelæreren ikke maa fordre Er¬

statning af Kommunen for Offertab, hidrørende fra,

at Sognebeboerne slutte sig til en Frimenighed.

I det med Direktionens behagelige Skrivelse af 8.

d. M. hertil indkomne Andragende have Lærerne ved

N. N. Skoler besværet sig over, at to Beboere af Sognet

i de sidste 2 Aar have undladt at yde Høitids= og Ak¬

cidentsoffer til dem, idet de som Grund til deres Vægring

herved anføre, at de, da de have sluttet sig til Pastor

Rønnes Frimenighed i Høve, maa anses for Sognebaands¬

løsere og derfor være løste fra deres Offerpligt til dem, en

Betragtning, som dog Magleby Kommune ikke har tiltraadt

og derfor nægtet at erstatte Lærerne det Tab, de herved

lide i Offer.

Saaledes foranlediget skulde Ministeriet tjenstligst melde,

at da den nævnte Frimenighed i Henhold til Ministeriets

Skrivelse af 22. August 1885 maa anses som værende

udenfor Folkekirken, vil det ikke i Henhold til Lov af
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16. Dec. 4. April 1855 § 6 kunne paalægges vedkommende Kom¬

mune at give de paagjældende Lærere den omhandlede

Erstatning, fordi de paagjældende Beboere have sluttet sig

til denne Menighed, hvorimod disse tvende Personer, der

saaledes ikke ere Medlemmer af et i Landet anerkjendt

Trossamfund, efter Grundlovens § 77 ville have til

Sognets Skolevæsen at svare de til Folkekirken lovbefalede

personlige Afgifter.

19. Dec. Plakat ang. Torveordeneu i Kjøbenhavn. (Kjø¬

benhavns Raadstue).

Judm. Saml. pag. 203.

23. Dec. Bekjendtgjørelse ang. Stadfæstelse paa et Tillæg

Nr. 192. til Vedtægten for Kjøbenhavns Brandforsikring. (Ju¬

stitsministeriet).

Indm. Saml. pag. 204.

28. Dec. Lov om Forandring i Lov om Tilveiebringelsen

Nr. 194. af Tegninger og Overslag til Gjenopførelsen af Chri¬

stiansborg Slot af 1. April 1887. (Indenrigs¬

ministeriet).

Indm. Saml. pag. 205.

30. Dec. Tillæg til Bestemmelsen af 26. April 1881 an¬

Nr. 195. gaaende en Omordning af Politiets Hovedstations

2. og 3. Afdeling. (Justitsministeriet).

Efter at Sundhedspolitiets faste Styrke er bleven for¬

øget med 3 Mand, bliver § 2 i Tillæget af 26. April

1881 til Politiregulativet af 12. Juni 1863 forandret

saaledes:
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Bemeldte Afdelings faste Styrke skal udgjøre 15 Over¬ 30. Dec

politibetjente og 33 Politibetjente, der lønnes saaledes:

5 Overpolitibetjente hver med 1,800 Kr.

5 1,600 —do.

5 do. 1,400

11 1,200Politibetjente

1,100 —11 do.

11 1,000do.

Justitsmin. Cirk. (til samtlige Retsbetjente) 31. Dec.

ang. Indlæggelse af Delinkventer til Observation i

Sindssygeanstalterne.

Paa given Anledning skal man herved henlede de

Herrers Opmærksomhed paa, at Delinkventer ikke ville

blive admitterede i Sindssygeanstalterne til Observation,

før der foreligger en Udtalelse fra det kongelige Sund¬

hedskolleginm om, at Indlæggelsen i en Sindssygeanstalt

er fornøden, og Sagen bør derfor i de Tilfælde, hvor

Afgjørelse af den Paagjældendes Sindstilstand ikke for¬

menes at kunne ske ved Undersøgelse i Arresten, indsendes

til bemeldte Kollegium, som derefter med sin Erklæring

over samme fremsender den til Ministeriet til videre For¬

anstaltning.

1888.

Allerhøieste Resolution ang. Statens Papirfor= 19. Jan.

brug. (Konseilspræsidiet).

Indm. Saml. pag. 206.
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20. Jun¬

258 Skr ang en Byraadsformands Myndighed.

Indenrigsmin. Skr. (til Amtmanden over N. N.

Amt) ang. Omfanget af den Borgmesteren som

Formand i Byraadet tilkommende disciplinære Myn¬

dighed overfor Raadets Medlemmer.

I Anledning af den med Amtets Skrivelse af 24.

November f. A. modtagne Forespørgsel fra Borgmesteren

i N. N. Kjøbstad, betræffende Omfanget af den ham som

Formand i Byraadet tilkommende disciplinære Myndighed

overfor Raadets Medlemmer, skulde man til behagelig

Efterretning og videre fornøden Bekjendtgjørelse tjenstligst

melde, at Ministeriet maa holde for, at Formanden i Til¬

fælde af fornærmelig eller anden utilladelig Optræden fra

et Medlems Side maa være berettiget ikke blot til at kalde

Medlemmet til Orden, men ogsaa til at fratage ham Ordet.

Forsaavidt Borgmesteren har forespurgt, om han i saadant

Tilfælde er berettiget til at hæve Mødet, finder Ministeriet,

at der ikke lettelig kan eller bør blive Spørgsmaal herom

blot paa Grund af et enkelt Medlems Optræden, hvor¬

imod dette Middel, som forudsat i Byraadets Forret¬

ningsorden af 1. Oktober 1883 § 5, kun bør anvendes

i Tilfælde af almindelig Uorden blandt Byraadets Med¬

lemmer.

Hvad angaar den foreliggende Forretningsorden, ifølge

hvis § 9 Byraadet er beslutningsdygtigt, „naar foruden

Formanden mindst 4 af dets Medlemmer ere tilstede“ da

kan denne Bestemmelse — selv afset fra, at Antallet af de

valgte Byraadsmedlemmer siden Forretningsordenens Ved¬

tagelse er forhøiet fra 7 til d — ikke anses for at være i

Harmoni med Forskriften i Lov af 26. Mai 1868 § 11,

der fordrer Tilstedeværelsen af mindst Halvdelen af By¬

raadets valgte Medlemmer, idet der ved Beregningen af

denne Halvdel ikke kan ses hen til det normerede Antal af

valgte, Byraadsmedlemmer, men til det Medlemsantal,
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hvoraf Byraadet til enhver Tid bestaar, saa at der ved 20. Jan.

Antallets Beregning maa fradrages ikke blot Medlemmer,

der ere udtraadte af Byraadet, uden at de ledigblevne

Pladser paany ere blevne besatte, men ogsaa de, der blot

midlertidig ere blevne udelukkede af Raadet (jvfr. Lov 26.

Mai 1868 § 10). Som Følge heraf bør Ordene: „mindst

4 af dets Medlemmer“ forandres til: „mindst Halvdelen af

dets Medlemmer“

Naar det fremdeles i Forretningsordenens § 9 hedder:

„Alle Beslutninger tages efter Stemmeflerhed, dog maa

foruden Formanden mindst 4 af Byraadets Medlemmer

deltage i Afstemningen for og imod“ maa herved be¬

mærkes, at det er uden Hjemmel i Lov af 26. Mai 1868

§ 11 at gjøre Gyldigheden af Byraadets Beslutning af¬

hængig af, at Formanden eller et vist Antal af Byraadets

øvrige Medlemmer har deltaget i Afstemningen for og imod,

idet — naar kun det ifølge Foranstaaende fornødne Antal

Stemmeflerhedenaf Byraadets Medlemmer er tilstede —

uden Hensyn til Medlemsantallet bliver at beregne i For¬

hold til Antallet af de afgivne Stemmer saaledes, at der

intet Hensyn tages til de Medlemmer, som hverken stemme

for eller imod (jvfr. Analogien af Indenrigsministeriets

Skrivelse Nr. 203 af 7. Oktober 1874 i Ministerialtidenden)*).

Som Følge heraf bør de ovenfor fremhævede Ord udgaa

af Forretningsordenen.

Institsmin. Skr. (til Amtmanden over Maribo 23. Jan.

Amt) ang., at det ikke paahviler Amtet, forinden

Afsoningsordre meddeles paa Bøder, der ved Forlig

under private Politisager ere tillagte offeutlige Kas¬

ser, at undersøge, om Vedkommende ved Forligets

Indgaaelse har været fuldmyndig.

I Anledning af, at Hr. Stiftamtmanden under Hen¬
— * —

*) Nærværende Samlings 9. Hæfte Side 602.
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23. Jan. visning til Justitsministeriets Skrivelser af 13. Juni 1881

og 16. Januar 1885 i Ministerialtidende A for de nævnte

Aar Side 129 og Side 58*) har vægret Dem ved at med¬

dele en af Herredsfogden i N. N. Herred begjært Af¬

soningsordre med Hensyn til en Gaardeier N. N. den 3.

November f. A. inden bemeldte Herreds Politiret under en

privat Politisag ved Forlig vedtagen Bøde af 5 Kr. til

„de Fattiges Kasse“ i N. N. Sogn, forinden det er oplyst,

hvorvidt bemeldte Gaardeier N N. var fuldmyndig paa

den Tid, Forliget blev indgaaet, har bemeldte Retsbetjent

i det med Deres behagelige Skrivelse af 4 ds. hertil ind¬

sendte Andragende indstillet Sagen til Justitsministeriets

Afgjørelse.

Foranlediget heraf undlader man ikke tjenstligst at

meddele, at det efter Justitsministeriets Formening ikke paa¬

hviler Amtet, forinden Afsoningsordre meddeles paa Bøder,

der ved Forlig under private Politisager ere tillagte

offentlige Kasser, at undersøge, om Vedkommende ved For¬

ligets Indgaaelse har været fuldmyndig, idet Amtet kun,

naar det efter de samme foreliggende Oplysninger er givet

eller dog antageligt, at Vedkommende ikke var fuldmyndig,

bør vægre sig ved at meddele Afsoningsordre.

Indenrigsmin. Skr. (til Amtmanden over Vi¬7. Febr.

borg Amt) ang. Afholdelsen af Omkostningerne ved

Ekviperingen og Afleveringen af døvstumme Børn,

der ifølge Paalæg fra Ministeriet for Kirke= og

Undervisningsvæsenet skulle optages paa et Døv¬

stummeinstitnt.

at de omspurgte Omkostninger

maa, forsaavidt Børnenes Forældre ikke ere formuende nok

til selv at afholde dem, udredes af vedkommende Forsørgelses¬

*) Nærværende Samlings 11. Hæfte Side 390—91 og
Side 422—23.
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kommune med deres fulde Beløb, samt at den saaledes 7. Febr.

ydede Understøttelse ikke kan betragtes som Fattighjælp.

Lov om Forandring i Lov indeholdende Be= 10. Febr.

stemmelser angaaende Forvaltningen af Umyndiges Nr. 11.

Midler af 26. Mai 1868 §§ 4 og 6 m. m. (Ju¬

stitsministeriet).

Indm. Saml. pag. 206.

Anordning om Forandring i § 6, 2. Punktum, 10. Febr.

Nr. 12.i Anordning af 12. November 1870 om Udlaan af

Umyndiges og andre under offentlig Bestyrelse eller

offentligt Tilsyn staaende Midler m. m. (Justits¬

ministeriet).

Indm. Saml. pag. 207.

Lov om Islands Sparebank. (Ministeriet for 10. Pebr

Island).

Vi Christian den Niende osv. G. v.: Al¬

thinget har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadsæstet

følgende Lov:

I. Sparebanken i Reykjavik skal, naar denne Lov er

traadt i Kraft, kaldes Islands Sparebank og fortsætter

sin Virksomhed under Landskassens Garanti, i det Om¬

fang og efter de Regler, som nærværende Lov fastsætter.

Sparebankens Midler maa aldrig sammenblandes med

Landskassens.

2.Sparebankens Formaal er at opbevare, forrente

og forøge Pengebeløb og udbetale Renterne i kommende

Tider overensstemmende med, hvad der oprindelig er bestemit,

samt understøtte Folk til at opspare bestemte Beløb.
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10. Febr.
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3. Alle Omkostninger ved Sparebankeus Bestyrelse,

saasom Skrivematerialier, Afskrivning, Trykning m. m.,

afholdes af det ved nærværende Lov til Omkostninger og

Reservefond bestemte Beløb, af hvilket endvidere, naar

Sparebankens Status tillader det, dennes Bestillingsmænd

og Direktører bevilges saadanne Honorarer, som ved Lov

maatte bestemmes. Resten af nævnte Beløb henlægges til

en Reservefond med det Formaal at dække de Tab, som

Sparebanken maatte lide.

4. Dersom Sparebanken rammes af Tab, inden dens

Reservefond er stor nok til at dække samme, saaledes at der

maatte gribes til den i § 1 omtalte Garanti, skal saadant

saa snart som muligt tilbagebetales af Reservefondens Ind¬

tægter, efterhaanden som disse falde.

5. Den i § 20 a til Omkostninger og Reservefond be¬

stemte Del af Renterne kan ved Lov nedsættes, naar Reservefonden

er bleven stor nok til, at saadant findes gjørligt. Dersom

derimod Erfaringen viser, at denne Del af Renterne ikke

er tilstrækkelig til Omkostninger og nødvendig Forøgelse af

Reservefonden for Fremtiden, saa kan der ved Lov be¬

stemmes, at nævnte Del skal forhøies fra 5 pCt. indtil 10

pCt. af Sparebankens Renter, fraregnet Dagrenter af inde¬

staaende Kapitaler.

6. Sparebanken har efternævnte Begunstigelser:

a) Sparebankens Direktion kan, naar en af Banken

meddelt Kontrabog bortkommer, ved Bekjendtgjørelse, som

indrykkes 3 Gange i den for retslige Bekjendtgjørelser i

Island bestemte Tidende, indkalde Ihændehaveren, og hvis

Ingen melder sig inden et Aar, kan en ny Kontrabog ud¬

stedes og meddeles den i Sparebankens Bøger angivne

Renteeier eller, hans Befuldmægtigede for den bortkomne

Kontrabogs paalydende Sum, fra hvilken Tid bemeldte

Kontrabog er ugyldig.
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b) De i Sparebanken indsatte Summer og disses 10. Febr.

Renter, saa længe de indestaa sammesteds, ere fritagne for

Arrest og Beslag.

Sparebanken er berettiget til ved Udlaan i fastec)

Eiendomme at betinge sig en høiere Rente end 4 pCt.

d) Sparebanken er fritagen for Indkomstskat, samt

for kommunal Ligningsskat.

Sparebankens Bestyrelse skal bestaa af en admini¬7.

strerende Direktør, der vælges for 6 Aar af det forenede

Althing, og to kontrollerende Direktører, en valgt af hver

af Althingets Afdelinger for 4 Aar ad Gangen. Af de

første Gang valgte kontrollerende Direktører afgaar dog efter

Lodtrækning den ene efter 2 Aars Forløb.

Gjenvalg kan finde Sted.

8. Landshøvdingen kan, naar han dertil maatte finde

Anledning, suspendere et Medlem af Direktionen. Naar en

Direktør bliver suspenderet eller ved Sygdom eller Forfald i

andre Maader forhindres i at varetage sin Funktion, ligesom¬

ogsaa i Tilfælde af Vakance i Direktørposterne, drager Lands¬

høvdingen Omsorg for Forretningernes midlertidige Be¬

styrelse ved Konstitution.

9. Sparebankens Hjemsted er i Reykjavik, hvor Direk¬

tørerne skulle være bosatte.

10. Den administrerende Direktør besørger Spare¬

bankens daglige Forretningsførelse under de kontrollerende

Direktørers Tilsyn og Medvirkning. Forhandlingerne

paa et Direktionsmøde skulle føres til Protokol, hvor¬

under alle Direktørerne skrive deres Navne. Opstaar

der Uenighed mellem Direktørerne angaaende nogen Sag,

afgjøres denne ved Stemmeflerhed med Undtagelse af

de i §s 19 a og 23 omhandlede Tilfælde, hvor En¬

stemmighed udkræves. Finder den administrerende Di¬

rektør, at der ikke er Lovhjemmel for en af de kontrol¬
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10. Febr. lerende Direkører tagen Bestemmelse, kan han undlade at

udføre denne.

II. Sparebankens Direktion antager og afskediger Bog¬

holder og Kasserer, samt bestemmer Sparebankens Forret¬

ningstid. Bankens Kontor skal staa aabent for Publikum

mindst en Gang om Maaneden.

12. Alle Kvitteringer, derunder for Indskud i Kontra¬

bøger, maa for at være bindende for Sparebanken være

underskrevne af Kassereren og af Bogholderen forsynede med

Paategning om at være noterede.

13. Saa snart Sparebankens Status tillader, at den

administrerende Direktør og Kassereren kunne faa noget

Honorar for deres Arbeide, skulle de stille en passende

Kaution, som saa vil være at bestemme ved Lov.

14. Sparebankens Direktion er til enhver Tid pligtig

at meddele Landshøvdingen enhver Oplysning angaaende

Sparebankens Forhold, som han maatte finde Anledning

til at begjære. Landshøvdingen kan derhos til enhver

Tid lade foretage en Undersøgelse af samtlige Sparebankens

Forhold.

15. Sparebankens Direktion skal drage Omsorg for,

at dens Bøger føres saaledes, at dens Status til enhver

Tid kan ses, samt hvilke Forpligtelser der paahviler den, og

hvorledes dens Kapitaler ere sikrede. Af alle de for Spare¬

banken uundværlige Bøger og Dokumenter skulle Kopier

opbevares paa et andet Sted end Originalerne. Spare¬

bankens Forretningsaar er Kalenderaaret.

16. Sparebankens Direktion skal i hvert Aars De¬

cember Maaned sammenkalde et Møde til Valg af en Re¬

visor for det kommende Aar; enhver myndig Ihændehaver

af en af Sparekassen udstedt Kontrabog er stemmeberettiget

paa Mødet. Revisor har at gjennemgaa Sparebankens

Regnskab i alle dets Enkeltheder og at sammenholde dette

med Bankens Bøger og Beholdninger. Mindst 2 Gange
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aarlig har Revisor at overbevise sig om Tilstedeværelsen af 10. Febr.

ankens Beholdning og Aktiver og hver Gang give Lands¬

høvdingen Beretning herom. Sparebankens reviderede Regn¬

skab decideres og kvitteres af Landshøvdingen.

17. Det aarlige Sparebanksregnskab skal opgjøres saa

betids, at Gjenpart deraf med alle fornødne Bilag senest

den 31. Marts hvert Aar er fremlagt paa Sparebankens

Forretningskontor, hvor det skal henligge indtil Aarets

Udgang, for at alle Vedkommende kunne efterse det og

overbevise sig om, hvilke Forpligtelser der paahvile Spare¬

banken, og hvorledes og mod hvilken Sikkerhed dens Ka¬

pitaler forrentes. Kun naar nogen, der har gjort Indskud

iSparebanken, udtrykkelig har ønsket, at Uvedkommende ikke

faa hans Navn at vide, eller paa hvilke Vilkaar han har

gjort Indskud i Sparebanken, skal saadant Ønske efterkommes

for hans Levetid. Enhver, der fremviser en af Spare¬

banken udstedt Kontrabog, er berettiget til at sammenholde

denne med vedkommende Konto i Hovedbogen. Udtog af

Sparebankens Regnskab skal offentliggjøres i Regjerings¬

tidenden, Afdeling B.

18. I Sparebanken modtages kun Indskud i dens

Hovedafdeling eller Udbetalingsafdelingen eller Udstyrsaf¬

delingen eller Alderdomsforsørgelsesafdelingen.

a) I Sparekassens Hovedafdeling modtages Penge

paa Vilkaar, at den indskudte Kapital aldrig tilbagebetales,

men at Renteeierne alene kunne skifte i Henhold til den

oprindelige Bestemmelse, samt at aarlig noget af Renten

kan lægges til Kapitalen. Under Hovedafdelingen hører

Afdelingen for den stedsevarende Arvingerente, der mod¬

tager Indskud paa Vilkaar, at Halvdelen af Renterne

stedse aarlig lægges til Kapitalen, hvorimod den anden

Halvdel aarlig udbetales til en navngiven Person som

Renteeier eller til dem, der efter hans Død blive Rente¬

eiere af Beløbet. Ved den navngivne Renteeiers Død ere

Tolvte Hæfte. 12
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10. Febr. nemlig alle hans Arvinger efter Loven berettigede til, at

det Beløb, hvoraf han var Rentecier, fra næste Nytaar

efter hans Død fordeles mellem dem alle som Renteeiere i

det ved Arvereglerne bestemte Forhold, hvorefter enhver

af dem kan erholde sin Del overført paa sit Navn som

Renteeier i Sparebankens Bøger, og ved deres Død har

hver enkelts Arvinger efter Loven den samme Rettighed,

hvilket fremdeles gjælder ved enhvers Død, der har været

Renteeier af en Del af bemeldte Kapital. En Renteeier af

en Sum i Afdelingen for den stedsevarende Arvingerente

kan træffe Bestemmelse om Anvendelsen af den Del af Kapi¬

talens Renter indtil næste Nytaar efter hans Død, som skal

udbetales, men længere strækker hans Raadighed over be¬

meldte Sum sig ikke.

b) Udbetalingsafdelingen modtager Indskud paa Vil¬

kaar, at Kapitalen med paaløbne Renter forfalder til Ud¬

betaling den 1. Juli det Aar, der enten fra Begyndelsen

udtrykkelig er nævnet, eller i hvilket Kapitalen har opnaaet

en forud fastsat Størrelse, eller som senere med 2 Aars

Varsel bestemmes, dog at der da ere forløbne fulde 15

Aar fra den Dag, da Indskudet først blev indbetalt i Banken.

De til Kapitalens Forøgelse gjorte Indskud, der maatte

have indestaaet en kortere Tid i Sparebanken, forfalde til

Udbetaling den 1. Juli Aaret efter, men Eieren erholder

ikke Renter deraf længere end af Kapitalen, hvorimod disse

efter den Tid tilflyde Reservefonden.

c)Udstyrsafdelingen modtager Indskud fra Personer,

der ikke have levet 20 Nytaar, paa Vilkaar, at hele Renten

aarlig henlægges til Kapitalen, men dersom Eieren dør,

inden han har oplevet 25 Nytaar, forfalder selve Ind¬

skudene uden Renter til Udbetaling til Ihændehaveren af

Kontrabogen, jvfr. § 21 a, et halvt Aar efter at Døds¬

faldet er anmeldt for Sparebankens Direktion. Men den

Tilvæxt, som Indskndene have modtaget i Sparebanken,
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skal som Arv tilfalde alle, som ere fødte i samme Aar som 10. Febr.

Eieren, og som vare Eiere af Indskud i denne Afdeling

ved sidste Nytaar inden hans Død. Beløbet fordeles

mellem dem i Forhold til de Summer, som hver enkelt

foruden Indskudene eiede i bemeldte Afdeling ved fornævnte

Nytaar. Dersom ingen, der er født i samme Aar som

Eieren og har havt Beløb indestaaende i denne Afdeling,

er i Live, tilfalder Summen Reservefonden. Dersom der¬

imod Eieren oplever 25 Nytaar, forfalder Indskudet til Ud¬

betaling den næstfølgende 1. Juli, tilligemed hele den Til¬

væxt, Indskudet har faaet i Sparebanken, baade Reuter og

fornævnte Arvesummer.

Alderdomsforsørgelsesafdelingen er ordnet paad)

samme Maade som Udstyrsafdelingen, dog med den Modi¬

fikation, at i Stedet for 20 og 25 Nytaar komme 60 og

65 Nytaar.

19. a) Første Gang en Person vil gjøre Indskud i

Sparebanken, eller naar Indskud skal gjøres paa andre

Vilkaar, end der for samme Person før ere gjorte, bør

Vedkommende indsende en nøiagtig skriftlig Angivelse af

Vilkaarene. Dersom alle Sparebankens Direktører ville

paa disse Vilkaar modtage Beløbet, indføre de en For¬

pligtelse desangaaende i en Sparebank=Kontrabog med paa¬

tegnet Navn og Numer, hvorfor der erlægges 1 Kr. til

Omkostninger og til Reservefondet. Kontrabogen gjælder

fuldstændig som Kontrakt med Sparebanken. Forpligtelsen

skal tilføres den i § 10 omtalte Forhandlingsprotokol.

Dog er det tilstrækkeligt, at den administrerende Direktør

alene underskriver Forpligtelsen i de med Numer betegnede

og af alle Direktørerne autoriserede Kontrabøger for de

i Afdelingen for den stedsevarende Arvingerente, Ud¬

styrsafdelingen eller Alderdomsforsørgelsesafdelingen gjorte

Indskud.
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b) Indskudene maa ske i gangbare Penge. Der mod¬

tages ikke mindre end 1 Kr. ad Gangen.

c) Alle Indskudene skulle foruden i en Journal ogsaa

indføres i en Hovedbog, hvor enhver Renteeier (enhver

særskilt Kapital) har en Konto med samme Overskrift som

vedkommende Kontrabog.

d) Alle Indskudene skulle indføres i vedkommende

Kontrabog, saafremt den, der gjør Indskudet, har Kontra¬

bogen med; i modsat Fald kan han faa en særskilt Kvit¬

tering, imod at han til Kassereren erlægger 10 Øre.

0) Sparebankens Direktion er berettiget til at afslaa

at modtage Indskud i Sparebanken.

20. a) Naar Sparebankens Regnskab for hvert Ka¬

lenderaar er opgjort, og man har Oversigt over Reuterne

i deres Helhed for det forløbne Aar, skal herfra, fraregnet

Dagrenter af indestaaende Beløb, drages 5 pCt. til Om¬

kostninger og Reservefond og endvidere, hvad der herefter

maatte overstige 4 pCt. af Kapitalen. Resten fordeles

blandt alle Renteeiere, derunder Reservefonden, i Forhold

til de Beløb, hver enkelt havde indestaaende som rente¬

bærende hele det forløbne Aar. Hver enkelts Renter ind¬

føres i hans Konto og anføres som lagte til Kapitalen

ved Nytaar, forsaavidt de ikke skulle udbetales i Aarets Løb.

b) Af de Indskud, der gjøres i Aarets Løb, beregnes

Dagrenter, 1 pCt. lavere om Aaret, end Renteeierne er¬

holdt for det foregaaende Aar, til Aarets Udgang, til

hvilken Tid Dagrenterne henlægges til Kapitalen, forsaavidt

de ikke skulle udbetales. Af en Kapital, der skal udbetales

i Aarets Løb, beregnes de samme Dagrenter indtil den

Tid, da Udbetalingen skal finde Sted, hvilke Dagrenter til¬

falde Reservefonden; herfra undtages dog de inden denne

Lovs Ikrafttræden i Sparebanken indsatte Beløb, hvorved

der intet Forbehold i denne Retning er taget; men saa¬

fremt Kapitalen ikke er hævet inden 6 Maaneder, efter
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at den er forfalden til Udbetaling, saa beregnes der fra den 10. Febr.

Tid af Renter af den, som ogsaa tilfalde Reservefonden.

c) Renter beregnes ikke i mindre Dele end 1 Øre af

100 Kr. eller mindre.

()Renter for hvert Aar erholdes udbetalte, naar

Sparebankens Regnskab er fremlagt.

c. Naar de Renter, der skulle udbetales af et Beløb

paa en Konto, ikke andrage 10 Kr, udbetales disse ikke,

men henlægges til Kapitalen. Det samme gjælder ogsaa

om Renter af Beløb, hvoraf der ikke er hævet Renter i de

sidste to Aar, dersom der ikke inden Nytaar gjøres Au¬

meldelse om, at Renterne ville blive hævede i det paa¬

følgende Aar.

De Renter, som skulle udbetales, men ikke ere1)

hævede ved Udgangen af næstpaafølgende September Maa¬

ned, henlægges da strax til Kapitalen. Naar en Kapital

ikke hæves inden 6 Maaneder, efter at den er forfalden til

Udbetaling, kan den derefter kun erholdes udbetalt med 3

Maaneders Varsel.

21. a) Udbetalinger finde Sted med gangbare Penge

paa Sparebankens Forretningskontor. Udbetalinger samt

Anmeldelser, der have Udbetalinger til Følge, anføres i

Renteeierens Konto i Hovedbogen samt i Kontrabogen til¬

ligemed Bogholderens Paategning om at være noterede; af

Modtageren skal i en Kvitteringsbog meddeles Kvittering

for Beløbet, ligesom Modtageren ogsaa, dersom han ikke

selv er Eier af Beløbet, paa Forlangende bør fremvise en

Fuldmagt fra Vedkommende til at modtage samme; dog

bærer Sparebanken intet Ansvar, selv om Modtageren ikke

har en saadan Juldmagt, saafremt han har Kontrabogen.

Paa samme Maade forholdes med Overførelse af Beløb

fra den ene Renteeier til den anden; dog kunne Renter,

uden at Kontrabog fremvises, nogle Aar i Træk erholdes

udbetalte mod Renteeierens Auvisning, naar dennes Under¬

2“I.
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10. Febr. skrift, samt Anvisningens Notering i Kontrabogen, attesteres

af vedkommende Notarius publicus.

Naar en Kontrabog bortkommer, maa vedkom¬b)

mende Renteeier, inden Udbetaling eller Overførsel af Beløb

til en anden Renteeier kan finde Sted, faa denne morti¬

ficeret og en ny udstedt.

Naar en Kapital med Renter udbetales eller heltc)

overføres til en anden, skal vedkommende Kontrabog uden

Vederlag tilbageleveres.

c) Saafremt en Interessent har faaet det ham i Ud¬

styrs= eller Alderdomsforførgelsesafdelingen tilhørende Beløb

udbetalt, og det senere bevises, at en Person er død, der

ogsaa havde Beløb indestaaende sammesteds, hvori der til¬

kommer Førstnævnte en vis Andel, kan denne ved en tre

Gange gjentaget Bekjendtgjørelse i den for retslige Be¬

kjendtgjørelser bestemte Tidende opfordres til ved første Lei¬

lighed at afhente det ham saaledes tilkommende Beløb, men

saafremt dette ikke inden et Aars Forløb er hævet, tilfalder

det Reservefonden.

22. Dersom en Renteeier eller dennes Arvinger ikke

i 50 Aar melde sig i Sparebanken eller ikke inden Udløbet

af 10 Aar hæver en til Udbetaling forfalden Kapital og

heller ikke, inden Udløbet af 2 Aar, efter en 3 Gange

gjentaget Bekjendtgjørelse i den for retslige Bekjendtgjørelser

bestemte Tidende, lader høre fra sig, er hele Kapitalen med

Renter tilfalden Reservefonden.

23. Sparebankens Direktion skal drage Omsorg for,

at gjøre dens Kapitaler saa frugtbringende som muligt og

først og fremmest paa tilstrækkelig betryggende Maade, ved

at udlaane dem mod første Prioritet i faste Eiendomme,

der i det mindste ere vurderede til det Dobbelte af Laanets

Beløb. Intet Laan kan tilstaas, medmindre hele Direk¬

tionen deri er enig. Under særlige Omstændigheder kunne

Sparebankens Kapitaler ogsaa gjøres frugtbringende paa
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anden Maade, naar hele Direktionen er enig om, at Sikker¬ 10. Febr.

heden er fuldstændig betryggende, og Landshøvdingen giver

sit Samtykke dertil. Desuden kan den administrerende Di¬

rektør foreløbig indsætte Sparebanken tilhørende Beløb i

Landsbanken eller et andet saadant Pengeinstitut, hvori det

er tilladt at indsætte Umyndiges og offentlige Midler.

Bankens Direktører og Funktionærer maa ikke staa i noget

Gjældsforhold til Banken.

24. I de for Laan til Private udstedte Obligationer

skal der altid tages Forbehold om, at saafremt Renter eller

Kapital ikke betales til rette Forfaldstid, skal der fornden

den bestemte Rente endvidere betales 1 Øre af hver fulde

200 Kr. af Laanets Beløb for hver Dag, der hengaar fra

Forfaldsdagen, indtil fuld Betaling sker. Endvidere bør

Laantageren, saa længe Laanet staar, i det mindste hvert

5te Aar, fremvise tilstrækkelige Bevisligheder for, at Pantet

ikke er blevet forringet i Værdi, saaledes at Sparebanken

derved kan udsættes for Tab.

Lov om Udskjænkning og Salg af spiritnøse 10. Febr.

Drikkevarer. (Ministeriet for Island).

Vi Christian den Niende osv. G. v.: Al¬

thinget har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadfæstet

følgende Lov:

I. Ingen maa sælge spirituøse Drikkevarer med Und¬

tagelse af Kjøbmænd, Værtshusholdere og Apothekere.

2. Kun de Værtshusholdere, der have Tilladelse til

Salg af Spirituosa, maa sælge Vine eller spirituøse Drikke¬

varer til Fortæring paa Stedet.

3. Ingen Kjøbmand maa for Eftertiden sælge Vine

eller spirituøse Drikkevarer i mindre Partiex end i det føl¬

gende bestemmes:
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10. Febr. a) Vin paa Flasker forsynede med Lak eller Segl: 3

Pægle mindst paa en Gang.

Brændevin, Rom, Kognak, Punchextrakt eller desligeb)

Spirituosa: 3 Pægle paa en Gang.

Øl paa Træ: ⅓ Tønde; Øl paa Flasker: 5 Tre¬c)

pægleflasker eller 10 Halvflasker (1½ Pægle=Flasker).

Apothekere maa kun ifølge en Læges Recept sælge i

mindre Partier.

Gratis Beværtning med Brændevinssnapse samt4.

al anden gratis Beværtning med spirituøse Drikkevarer skal

være forbudt i Kjøbmændenes Butikker og Pakhuse.

5. Naar en Kjøbmand sælger spirituøse Drikkevarer,

der uden hans Tilladelse fortæres i hans Hus, bliver han

skyldig i ulovlig Udskjænkning, i Fald det er med hans

Vidende, eller han efter Omstændighederne havde Grund

til at formode, at Drikkevarerne vilde blive fortærede paa

Stedet, med mindre han beviser, at han har gjort, hvad der

stod i hans Magt for at forebygge sligt.

6. Naar nogen vil opnaa Tilladelse til Udskjænkning

af spirituøse Drikkevarer til Fortæring paa Stedet og til

Salg af disse i mindre Partier end i § 3 bestemt, skal

Ansøgning herom indsendes til vedkommende Repsfor¬

standerskab, der paa et Repsthing forelægger Sagen for

Reppens Beboere til Afstemning. Til Opnaaelse af Til¬

ladelsen og Fastsættelsen af Betingelserne for denne ud¬

kræves over Halvdelen af de i kommunale Sager stemme¬

berettigede Repsbeboeres Stemmer, samt endvidere Samtykke

fra over Halvdelen af Repsforstanderskabets og Sysselfor¬

standerskabets Medlemmer og endelig Amtets Stadfæstelse.

I Kjøbstæderne skal Sagen forelægges et almindeligt Møde

af de stemmeberettigede Borgere, der maa være besøgt

af mindst Trediedelen af disse, og for at Tilladelsen kan

opnaas, udfordres, at over Halvdelen af de paa Mødet

Tilstedeværende og over Halvdelen af Jommunalbestyrelsens
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Medlemmer have stemt for den, og at den derefter er stadfæstet 10. Pebr

af vedkommende Amtmand. En saadan Tilladelse maa

aldrig gives undtagen i Forbindelse med Forpligtelse til at

kunne yde et bestemt Antal Rejsende Nattelogis og nød¬

vendig Beværtning. For Tilladelsen erlægges et Beløb af

50 Kr., der halvt tilfalder Kommunekassen og halvt Sys¬

selkassen, men i Kjøbstæderne udelt Kæmnerkassen.

Tilladelsen og Betingelserne for denne skulle under

Et sættes under Afstemning. Foreligger der flere end et

Forslag, skal det sidst fremkomne først sættes under Af¬

stemning osv.

Tilladelsen gives kun for 5 Aar ad Gangen, men

Amtmanden kan paa vedkommende, Repsforstanderskabs

(eller i Kjøbstæderne Kommunalbestyrelsens) Indstilling fra¬

tage en Værtshusholder Tilladelsen, saafremt han ikke over¬

holder de til samme knyttede Forskrifter og Vilkaar.

Naar en Værtshusholder sælger eller udskjænker7.

spirituøse Drikkevarer til en Person under 16 Aar, med¬

fører det første Gang en Bøde paa 25—100 Kr., anden

Gang en Bøde paa 50—200 Kr., og Fortabelse af Til¬

ladelse til Udskjænkning af Drikkevarer, dersom Overtrædelsen

gjentages oftere.

8. Ingen Elev paa de under Regjeringens Tilsyn

staaende Skoler skal herefter ved Dom eller noget som helst

lovhjemlet Tvangsmiddel kunne tilpligtes at betale de spiri¬

tuøse Drikkevarer, han maatte faa paa Kredit, og skal en¬

hver Fordring, der for Eftertiden saaledes opstaar, være

uretskraftig.

9. Overtrædelse af nærværende Lovs § 1 straffes

første Gang med Bøder fra 10 til 100 Kr., og for hver

Gjentagelse fordobles Bødens Minimum (anden Gang

20—100 Kr tredie Gang 40—100 Kr. osv). Dersom

Overtræderen har Tilladelse til Landhandel, kan denne

ved den første Overtrædelse fratages ham, men ved gjen¬
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10. Febr. tagen Overtrædelse er den, under alle Omstændigheder

forbrudt.

Overtrædelse af § 2 straffes med Bøder første Gang

fra 25 til 250 Kr. og i Gjentagelsestilfælde fra 50—500

Kr. Tilladelse til Handel med berusende Drikke skal ved

gjentagen Overtrædelse altid være forbrudt og kan, saafremt

dertil findes Anledning, ogsaa ved den første Overtrædelse

fratages Vedkommende, hvad enten han er Kjøbmand, Land¬

handler eller Apotheker.

Overtrædelse af §§ 3—h straffes paa samme Maade.

10. Naar nogen for Overtrædelse af nærværende

Lov har forbrudt sin Tilladelse til Handel med spirituøse

Drikkevarer, kan han først efter Forløbet af 5 Aar fra

Tilladelsens Fortabelse erholde denne igjen, dog kun for¬

saavidt han ikke har overtraadt nærværende Lov i be¬

meldte 5 Aar.

II. Naar nogen efter at have forbrudt sin Tilladelse

til Handel med spirituøse Drikkevarer har erholdt denne

igjen, skal den første Overtrædelse derefter anses som anden

Gang begaaet Overtrædelse.

12. Bøder for Overtrædelse af nærværende Lov til¬

falde halvt vedkommende Reps= eller Kæmnerkasse og halvt

Angiveren. Naar Overtrædelsen kun bevises ved, at An¬

giveren optræder som Vidne i Sagen, tilfalder dennes

Andel i Bøden ogsaa Fattigkassen. Men hans Ret til det

halve af Bøden bortfalder ikke ved, at han optræder som

Vidne i Sagen, dersom Overtrædelsen fuldtud bevises ved

andre Vidner eller Bevisligheder.

13. Sager i Anledning af Overtrædelser af nær¬

værende Lov anlægges og behandles som offentlige Po¬

litisager.
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Justitsmin. Cirk. (til samtlige Politimestre)

ang. Udgifter til Befordring og Dagpenge til Gens¬

darmer, der af civile Myndigheder benyttes til

Transport af Arrestanter fra en Jurisdiktion til

en anden.

Paa dertil af Krigsministeriet given Foranledning skal

Justitsministeriet ikke undlade at henlede de Herrers Opmærk¬

somhed paa, at Udgifter til Befordring og Dagpenge til

Gensdarmer, der af civile Myndigheder benyttes til Trans¬

port af Arrestanter fra en Jurisdiktion til en anden,i

Lighed med de øvrige Udgifter ved Transporten af Arre¬

stanter høre til Delinkventomkostningerne, der skulle udredes

af vedkommende kommunale Kasser, samt at de Dagpenge,

der tilkomme Gensdarmer i Anledning af saadan Transport,

maa bestemmes efter de almindelige for Korpsets Personale

gjældende Regler og ikke efter de for civile Politibetjente

gjældende Bestemmelser.

Indenrigsmin. Skr. (til Ministeriet for Kirke¬

og Undervisningsvæsenet) ang. en Kjøbstadlærers

Forpligtelse til at svare Skatter af Embedsjord.

I behagelig Skrivelse af 18. Mai f. A. har Mini¬

steriet for Kirke= og Undervisningsvæsenet begjært Inden¬

rigsministeriets Ytringer over det med Bilag hoslagt til¬

bagefølgende Andragende, hvori Skolelærer N. N. i Ring¬

sted forespørger, hvorvidt det paahviler ham at udrede

Skatter og Afgifter af den til hans Embede hørende Lod

af Kjøbstadens Markjorder.

I denne Anledning skulde man til behagelig Under¬

retning tjenstligst melde, at man angaaende denne Sag har

brevvexlet, dels gjentagende med Amtmanden over Sorø

Amt, dels med Finansministeriet, hvis Svarskrivelse man

1888.
——

13. Febr.

23. Febr.
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23. Febr. først har modtaget under 14 d M. Det er herved oplyst,

at der af den Jordlod, hvormed Andragerens Embede er

beneficeret, er blevet ham affordret Bidrag til Amtsreparti¬

tionsfonden, Grundskat til Kjøbstadkommunen i Henhold til

Lov af 11. Februar 1863 samt Land= og Ligningsskat til

Statskassen, medens intet foreligger om, at der ved den

paagjældende Lønningsplan eller ved Andragerens An¬

sættelse er taget noget Forbehold angaaende Udredelsen af de af

Embedslodden gaaende Skatter. Da det er uden Hjemmel

i Lovgivningen at opkræve Amtsrepartitionsbidrag af Kjøb¬

stadjorder, kan Forpligtelsen til at erlægge saadant Bidrag

selvfølgelig ikke paahvile Andrageren for den omhandlede

Jordlods Vedkommende. Hvad Grundskatten til Kjøbstad¬

kommunen angaar, maa Ministeriet holde for, at denne

paahviler Eieren af Jordlodden, og at der saaledes heller

ikke haves Hjemmel til at afkræve Andrageren saadan

Skat, hvis Udredelse maa paahvile Kommunen selv som

Eier af Jorden. Hvad endelig Land= og Ligningsskatten

angaar, har Finansministeriet i Henhold til Bestemmelsen i

Forordning af 15 April 1818, § 11 in tine, der antages

at være Udtryk for en almindelig Regel, forment, at An¬

drageren som Beneficiarius af den paagjældende Jordlod

i Henseende til Skattens Tilsvar maa ansees som Eier;

derimod har Finansministeriet ikke udtalt sig om, hvorvidt

der ifølge særlige Bestemmelser kunde paahvile Kommunen

nogen Forpligtelse til at udrede Skatten for Beneficiarius,

navnlig om, hvorvidt Bestemmelsen i Lov af 20. Juni

1850 § 14 — saaledes som af velbemeldte Ministerium

antaget i Skrivelse af 15 December 1864 — kan komme

ogsga Kjøbstadskolelærerne tilgode, hvilket Indenrigsmini¬

steriet for sit Vedkommende imidlertid maa betvivle, da

Lovgivningens Bestemmelser om, at der tillægges Skole¬

lærerembeder Brugen og Nytten af en Jordlod, kun angaa
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Landet, ikke Kjøbstæderne, og den anførte Bestemmelse i Lov 23. Febr.

af 20. Juni 1850 saaledes maa antages at slutte sig til

Bestemmelserne i Plakat af 22. Mai 1839 angaaende de

Landsbyskolelærerne tillagte Skolelodder. Jøvrigt er det en

Selvfølge, at Spørgsmaalet om Andragerens =katte¬

forpligtelse for Fremtiden saa vel som om hans Adgang til

Skattegodtgjørelse for den forløbne Tid i Mangel af mindelig

Overenskomst med Byraadet henhører under Domstolenes

Afgjørelse.

Vekjendtgjørelse om Vilkaarene for Tilladelser til 25. Febr¬

Indsættelse i Overformynderiet af kontante Midler. Nr. 61.

(Justitsministeriet).

Indm. Saml. pag. 208.

Bekjendtgjørelse om, at Tilladelse til Indsæt= 27. Fobr.

telse i Overformynderiet af kontante Midler i Beløb Nr. 17.

paa over 1,000 Kr. indtil videre ikke meddeles.

(Justitsministeriet).

Indm. Saml. pag. 208.

Lov om Forlængelse af den midlertidige Jagtlov 1. Marts

OCaf 17. April 1885. (Indenrigsministeriet). Nr. 22.

Indm. Saml. pag. 208.

Lov om en forhøiet Ligning til Aalborg Amts 1. Marts¬

Skolefond. (Ministeriet for Kirke= og Undervis= Nr. 24

ningsvæsenet).

Indm. Saml. pag. 209.
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2. Marts.

3. Marts.

Skr. ang. Stadepenge.278

Indenrigsmin. Skr. (til Amtmanden over Ran¬

ders Amt) ang., at der kun kan affordres de Torve¬

søgende Stadepenge i de enkelte Kjøbstæder, hvor

særlig Hjemmel dertil haves.

I det med Amtets paategnede Erklæring af 11. f. M.

hertil indsendte Andragende har N. N. Byraad anholdt om

Ministeriets Approbation paa en af Kjøbstadens Kammunal¬

bestyrelfe under 19. December 1866 truffen Bestemmelse,

hvorefter der afkræves Udenbysboende en Afgift af 1 Mk.

af hver Vogn eller Butik, som paa Torvedage tager Stade

paa Kjøbstadens Torv.

I denne Anledning skulde man til behagelig Efterret¬

ning og videre fornøden Bekjendtgjørelse tjenstligst melde,

at der kun kan affordres de Torvesøgende Stadepenge i de

enkelte Kjøbstæder, hvor særlig Hjemmel dertil haves (jvfr.

Kancelli=Cirkulære af 21. December 1822 og Kancelli=Skri¬

velse af 21. Marts 1837), og at den ansøgte Approbation

derfor ikke vil kunne meddeles.

Indenrigsmin. Skr. (til Amtmanden over

Odense Amt) ang., at en Overligningskommission

havde været beføiet til at nægte at efterkomme en

Begjæring fra Ligningskommissionen om at faa en

Udskrift af Overligningskommissionens Forhandlings¬

protokol.

I det med Amtets Skrivelse af 25. Januar sidstleden

hertil tilbagesendte Andragende har Ligningskommissionen

for N. N. Kjøbstad anholdt om, at det maa blive paalagt

Overligningskommissionen for bemeldte Kjøbstad at efter¬
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komme en af Ligningskommissionen fremsat Begjæring om B. Marts.

at erholde meddelt en Udskrift af Overligningskommissionens

Forhandlingsprotokol, forsaavidt angaar Behandlingen af de

til samme indgivne Skatteklager.

Foranlediget heraf skulde man til behagelig Efterret¬

ning og videre fornøden Bekjendtgjørelse tjenstligst melde,

at Ministeriet, selv om det kunde anse sig bemyndiget til at

give Overligningskommissionen et Paalæg som det om¬

handlede, dog ikke vilde kunne finde sig foranlediget hertil,

idet man maa anse Overligningskommissionens Vægring

ved at tage Ligningskommissionens Begjæring tilfølge for

fuldkommen beføiet.

Justitsmin. Skr. (til Amtmanden over Hjør= v. Marts.

ring Amt) ang. Strandfogdernes Ret til at opbjerge

ilanddrevne Stykker fra Vrag.

Ved hertil at tilbagesende et Andragende, hvori N. N.

af Gammel Skagen forespørger, om vedkommende Strand¬

fogder kunne anses berettigede til at opbjerge ilanddrevne

Stykker og lignende fra Brag, som bevisligt tilhører Au¬

drageren, idet der i saa Henseende skal følges forskjellige

Regler i Skagens Kjøbstads og Landdistrikts Jurisdiktion

og i Horns Herred, har Hr. Amtmanden under Ved¬

læggelse af tvende fra Retsbetjentene i de nævnte Juris¬

diktioner indhentede Erklæringer ytret, at det formentlig

vel i saadanne Tilfælde, hvor det er givet, at det Iland¬

drevne hidrører fra et i Søen staaende Skibsvrag, hvorfra

der endnu bjerges af Vragets Eier, maa være forbeholdt

denne uden Strandfogdens Mellemkomst at sørge for Iland¬

bjergningen af saadant Gods, naar Eieren in continenti

følger samme, men uden Hensyn til, om det løse Gods

maatte ilanddrive i et andet Strangfogeddistrikt end det,
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9. Marts, hvor Braget befinder sig, men at i andre Tilfælde den

almindelige Regel bør følges, hvorefter det paahviler ved¬

kommende Strandfogder som Ret og Pligt selv at foretage

Bjergningen af deslige Gjenstande, imod herfor at oppebære

sædvanlig Betaling for havte Udlæg samt Bjergeløn, dog at

denne sidste, saafremt det ilandbjergede Gods erkjendes som

Vragejeren tilhørende, ikke bør bestemmes til en Trediedel

af Godsets Værdi, men naar Enighed ikke opnaas imellem

Eieren og Strandfogden om dens Størrelse, bliver at fast¬

sætte ved Amtets Resolution.

Foranlediget heraf skal man tjenstligst melde, at Mi¬

nisteriet tiltræder Deres foranførte Ytringer.

10. Marts. Bekjendtgjørelse ang. Forbnd mod Indførsel her

Nr. 27, til Landet fra de førenede Stater af Nordamerika

af Flæsk og andre raa Prodnkter af Svin. (In¬

denrigsministeriet).

I Henhold til §9 i Lov af 29. December 1857 om

smitsomme Sygdomme hos Husdyrene forbydes herved

indtil videre Indførsel her til Landet fra de forenede

Stater af Nordamerika af Flæsk og andre raa Produkter

af Svin, derunder Svineblærer og urenset Svinefedt

(Steam lard).

Denne Bekjendtgjørelse træder strax i Kraft.

13. Marts. Justitsmin. Skr. (til Byfogden i Helsingør)

ang. Hjemsendelse af en her sig opholdende Tydsker

til Kiel, hvor hans Familie var under Fattig¬

forsørgelse.

I Anledning af det af Hr. Byfogden hertil indsendte

Andragende af 16. f. M., hvori De forespørger, om De er
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berettiget til at efterkomme en af Magistraten i Kiel frem¬13. Marts.

sat Begjæring om, at den i Tydskland hjemmehørende

Filehugger N. N., der for Tiden opholder sig i Helsingør,

maa blive udvist her fra Landet og hjemsendt til Kiel, hvor

hans Familie er under Fattigforsørgelse, skal man, efter

over Sagen at have brevvexlet med Indenrigsministeriet,

tjenstligst melde, at den imellem Danmark og Tydskland

under 11. December 1873 afsluttede Overenskomst med til¬

hørende Tillægsoverenskomst af 25. August 1881 (Inden¬

rigsministeriets Bekjendtgjørelse Nr. 159 af 19. December

1873 og Nr. 142 af 24. September 1881) intet indeholder

om, at der skulde paahvile den ene Part nogen Forpligtelse

til paa Forlangende af den anden Part at hjemsende

dennes Undersaatter, og at man, saa længe den Paa¬

gjældende, der hverken har erhvervet Forførgelsesret eller

Indfødsret her i Riget, her kan ernære sig uden at falde

det offentlige Fattigvæsen til Byrde, heller ikke kan anse

Fattigvæsenet berettiget til at efterkomme eller bidrage til at

efterkomme den fra tydsk Side rettede Begjæring om den

Paagjældendes Udsendelse her af Riget.

Indenrigsmin. Skr. stil Amtmanden over 15. Marts.

Ringkjøbing Amt) ang., hvorvidt Eierne af to

Gaarde i en Kommune, som bo udeufor Kommnnen

og lade Gaardene bestyre ved en Bestyrer og en

eller to Tjenestefolk, ganske kunne fritages for Sne¬

kastningsarbeide.

I behagelig Skrivelse af 12. Oktober f. A. har Hr.

Amtmanden forelagt Ministeriet en fra Sogneraadet for

N. N. Sognekommune fremkommen Forejpørgsel om, hvor¬

vidt Eierne af tvende Gaarde i bemeldte Kommune, som

bo udenfor Kommunen og lade Gaardene bestyre ved en

Bestyrer og ; elter 2 Tjenestefolk, ganske lunne fritages
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15.Marts. for Snekastningsarbeide, idet De har udtalt som Dere

Formening, at det følger af Indenrigsministeriets Skri¬

velse Nr. 38 af 22. Februar f. A. i Ministerialtidende*),

at det opkastede Spørgsmaal maa besvares bekræftende.

Foranlediget heraf skulde man til behagelig Efterret¬

ning og videre fornøden Bekjendtgjørelse tjenstligst melde,

at, naar Ministeriet i sin ovennævnte Skrivelse har udtalt,

at det til en Kommune hørende Hartkorn, hvis Eier eller

Bruger bor udenfor Kommunen, ikke vil kunne inddrages

under Ansættelse til Snekastning i Kommunen, da har

man derved kun havt ubeboet Jord for Øie, hvorimod

man maa formene, at det ikke har været Lovgivningens

Hensigt i noget Tilfælde at unddrage beboede Eiendomme

fra Snekastningspligten. Naar der nu, saaledes som i de i

nærværende Sag omhandlede Tilfælde, for Eierens eller

Leierens Regning føres Bedrift i Eiendommen, om end

kun ved en Bestyrer, maa man holde for, at Eiendommens

Hartkorn kan inddrages under Fordelingen til Snekastning,

idet Eieren maa siges ved den for hans Regning og paa

hans Vegne i Eiendommen førte Bedrift at være repræ¬

senteret paa en saadan Maade, at han bjiver at henregne

til de i Reglementet af 20. December 1799 som snekast¬

ningspligtige nævnte Gaard= og Husbeboere, ved hvilket

Udtryk der ikke kan være tænkt paa enhver Beboer af

Kommunen, men kun paa Besiddere af beboede Gaarde

og Huse.

15.Marts. Justitsmin. Skr. (til Ministerict for Kirke¬

og Undervisningsvæsenet) ang., at Præsten er ube¬

rettiget til at døbe et uægte Barn med den udlagte

*) Se ovenfor Side 108—10.
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Barnefaders Efternavn, naar denne nægter sit Sam= 15. Marts.

tykke dertil.

Ved at tilbagesende et Justitsministeriet til Betænkning

tilstillet Andragende, hvori Tjenestekarl N. N. besværer sig

over, at Sognepræsten for N. N. Menighed ved Daaben

af et udenfor Ægteskab født Barn har tillagt dette be¬

meldte Tjenestekarls Efternavn, uagtet han, der er udlagt

som Barnefader, dertil havde nægtet sig Samtykke, skal man

tjenstligst melde, at vedkommende Præst efter Justits¬

ministeriets Formening har været uberettiget til at døbe

Barnet med den udlagte Barnefaders Navn, samt at man

ikke finder at kunne fastholde den i Justitsministeriets af

velbemeldte Ministerium citerede Skrivelse af 10. April

1861 udtalte Anskuelse, hvorefter der ikke skulde tilkomme

Barnefaderen nogen Ret til at fordre Navnet forandret,

hvorimod man maa formene, at det bør paalægges Sogne¬

præsten ved Rettelse i Kirkebogen at berigtige den urigtige

Navngivning.

Justitsmin. Skr. (til Amtmanden over Maribo 17. Marts¬

Amt) ang., at der intet er til Hinder for, at Po¬

litimesteren lader Bødedomme i private Straffesager

forkynde og derefter modtager Bøden, uagtet fatalia

appellationis endnu ikke ere udløbne.

Med behagelig Skrivelse af 9. ds. har Hr. Stiftamt¬

manden forelagt Ministeriet til Afgjørelse en fra Byfogden

i N. N. Kjøbstad fremkommen Forespørgsel om, hvorledes

han har at forholde sig i Anledning af, at N. N. har an¬

holdt om Tilbagebetaling af en Bøde til Statskassen, som

han under en imod ham anlagt Sag er idømt ved bemeldte

Kjøbstads Bythings Dom af 16. Januar d. A., og som

han, efter at Konklusionen af den afsagte Dom ved det
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17.Marts. Offentliges Foranstaltning var bleven forkyndt ham, frivillig

har indbetalt til Byfogden den 6. f. M. forinden Exeku¬

tionsterminens Udløb, uagtet han blev gjort opmærksom

paa, at Domhaveren agtede at indanke Dommen for høiere

Ret. I Forbindelse hermed har Byfogden til Veiledning i

lignende Tilfælde forespurgt, hvorvidt han er uberettiget til

paa det Offentliges Vegne at lade deslige Straffedomme

forkynde og modtage Bøden, forinden Dommens Appelfrist

er udløben, idet han har fremhævet, at der heraf vil kunne

opstaa Vanskeligheder, uaar Sagen derefter af Domhaveren

appelleres til høiere Ret

Foranlediget heraf skal man tjenstligst melde, at der

Intet er til Hinder for, at Politimesteren lader Domme i

private Straffesager lydende paa Bøder forkynde og der¬

efter modtager Bøden, uagtet fatalia oppellationis endnu

ikke ere udløbne, men at han dog maa være pligtig til

efter en saadan Doms Afsigelse at lade en passende kortere

Frist hengaa, forinden Forkyndelsen finder Sted, for at der

kan levnes Domhaveren fornøden Tid til, saafremt Sagen

fra hans Side ønskes appelleret, at fremkomme med den i

saa Henseende fornødne Meddelelse. Det tilføies, at da det

i det foreliggende Tilfælde var Politimesteren bekjendt, at

Donhaveren agtede at indbringe Sagen for høiere Ret,

burde han ikke have modtaget den af 2 omfældte tilbudte

Bøde, som derfor i Henhold til den fra den Paagjældende

fremkomne Begjæring bør tilbagebetales ham

Finansmin. Skr. stil Direktionen for Graa¬13 Marts.

brødre Hospital i Odense) aug., at de Peusio¬

nærerne i Hospitalet før deres Indtrædelse tilhørende

Midler, selv om de efter Fundatsens Bestemmelse

overleveres til Hospitalet, ikke i Pensinnærernes levende

Live overgaa i Hospitalets Eie.
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I et af Direktionen med sammes Anbefaling i be= 19. Marts.

hagelig Skrivelse af 10. September f. A. til General¬

direktoratet for Skattevæsenet indsendt og af bemeldte Ge¬

neraldirektorat Finansministeriet forelagt Andragende har

Forstanderen for Hospitalet næst at meddele, at et af af¬

døde Pensionær i Hospitalets Klosterafdeling, Frøken N. N.,

efterladt, ved hendes Død hos Overretssagfører N. N. be¬

roende Beløb af nominelt 3,000 Kr. ved den kongelige

Landsover= samt Hof= og Stadsrets Dom af 16. Mai f. A.

er blevet tilkjendt Hospitalet i Henhold til § 13 d. i dettes

Fundats (Departementstidende for 1870 Side 930—45),

der bestemmer, at, naar Pensionærerne afgaa ved Døden,

tilfalder alt, hvad de efterlade sig, Stiftelsen — forespurgt,

om det paagjældende Beløb kan betragtes sam tilfaldei

Hospitalet ved Arv, eller om det ikke snarere maa anses

som tilfaldet Hospitalet strax ved Frøken N. N.s Ind¬

trædelse i samme, idet hun ved sin Indtrædelse burde i

Overensstemmelse med Fundatsen have afleveret de hende

tilhørende Pengeeffekter til Hospitalet imod at erholde 4

pCt. Rente p. a. af disse, hvorefter da Hospitalet — som

uden Erlæggelse af nogen somForstanderen formener —

helst Afgift vilde være blevet Eier af disse Effekter. For

det Tilfælde, at Beløbet maa anses som tilfaldet Hospitalet

ved Arv, har Forstanderen anholdt om Eftergivelse af 6

pCt.s Arveafgiften af Beløbet.

Saaledes foranlediget skal man ikke undlade tjenstligst

at meddele, at Finansministeriet, der i det hele kan slutte

sig til Justitsministeriets Udtalelse i Skrivelse af 10. Ja¬

nuar 1880 til Direktionen for Nykjøbing Hospital paa

Falster (Ministerialtidende for 1880 Nr. 10)*), maa holde

for, at de Pensionærerne ved deres Indtrædelse i Hospitalet

tilhørende Midler, selv om de efter Fundatsens Bestemmelse

overleveres Hospitalet, ikke i Pensionærernes levende Live

— —

*) Nærværende Samlings 10. Hefte Side 523—26.
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19. Marts. overgaa i Hospitalets Eie, men at de først tilfalde dette

ved Pensionærernes Død som Arv efter dem, hvoraf Følgen

er, at der af disse Midler maa svares Arveafgift. Ligesom

derhos Hospitalet ikke i Henhold ttl Forordning af 12.

September 1792 § 2 b, der kun handler om testamentariske

Gaver, kan være fritaget for at svare den ved Forordningen

fastsatte og senere ved Lov af 19. Februar 1861 til 6

pCt. forhøiede Arveafgift, saaledes savner Finansministeriet

ogsaa Bemyndigelse til at eftergive denne, og der bliver

saaledes af det i Sagen ommeldte Beløb at svare den fulde

ved Forordning af 12. September 1792 og Forordning af

8. Februar 1810, jvfr. Lov af 19. Februar 1861, fore¬

skrevne 7 pCt.s Afgift.

Lov om Fritagelse for Læsteafgift ved Indførsel23. Marts.

Nr 33. af Raafisk i udenlandske Fiskerskibe til Færøerne.

(Justitsministeriet).

Indm. Saml. pag. 209.

Lov om Dag= og Ratsignaler for danske Skibe23. Marts.

Havsuød samt om Forholdsregler i Tilfælde afNr. 34.i

Skibes Sammenstød. (Indenrigsministeriet).

Indm. Saml. pag. 211.

Lov om Forbnd mod Forhandling af spirituøse23. Marts.

Nr. 35. Drikke til Fiskere i Nordsøen udenfor Søterritoriet

m. v. (Indenrigsministeriet).

Indm. Saml. pag. 212.

Lov om Anlæg af et Frilager ved Kjøbenhavns23. Marts.

Nr. 36. Toldbodplads. (Finansministeriet).

Indm. Saml. pag. 214.
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Indenrigsmin. Skr. (til Amtmanden over 2S. Marts.

Sorø Amt) ang. Byraadets Pligt til at paaligne

Menighedens Medlemmer de Beløb, som efter ved¬

kommende Kirkeregnskab behøves til Dækning af

Kirkens Underskud.

Fra Ministeriet for Kirke= og Undervisningsvæsenet

har man modtaget Meddelelse om, at Formanden for

N. N. Kjøbstads Byraad, efter at bemeldte Ministerium

ved Skrivelse til Sjællands Stiftsøvrighed af 13. Januar

d. A. havde resolveret, at eventuelle Underskud ved bemeldte

Kjøbstads Kirke maatte søges dækkede ved Ligning paa

Menigheden, i en til Værgen for nævnte Kirke rettet

Skrivelse har givet Paalæg om, at tvende af de i Kirkens

Regnskab for 1887 opførte Udgiftsposter — nemlig Ho¬

norar for Revisionen af Kirkens Regnskab og Honorar til

Cand. polpt. N. N. for et paabudt Eftersyn af Kirkens

Lynledning — skulde holdes udenfor Regnskabet og saaledes

ikke inddrages under Paaligningen paa Menigheden, naar

der ikke forelaa nærmere Hjemmel for, at Kommunen er

pligtig at afholde disse Udgifter.

I denne Anledning skulde man tjenstligst bede By¬

raadet tilkjendegivet, at der ikke tilkommer Byraadet nogen

Ret til at gjøre Udsættelse ved Kirkens Regnskab, men at

Byraadet maa være pligtigt at paaligne Menighedens Med¬

lemmer de Beløb, der efter det ved Stiftsøvrighedens For¬

anstaltning i Henhold til den i Kancelli=Cirkulære af 6.

Januar 1829 indeholdte allerhøieste Resolution af 19. No¬

vember 1828 reviderede og af samme deciderede Regnskab

behøves til Dækning af, hvad Kirkens Udgifter maatte

overstige dens Indtægter.
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26. Marts.
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Kirke= og Undervisningsmin. Skr. (til Biskoppen

over Viborg Stift) ang., hvørledes der kan for¬

holdes, aaar Forskrifterne om Familienavne ere til¬

sidesatte ved Børnenes Daab.

I et med Deres Høiærværdigheds behagelige Skrivelse

af 8. f. M. hertil indkommet Andragende har Sognepræst

N. N. næst at indberette, at Bestemmelserne i Forordning

af 30. Mai 1828 og Kancelliets Cirkulære af 4. Oktober

s. A. og senere ministerielle Udtalelser om faste Kamilie¬

navnes Indførelse i høi Grad ere blevne tilsidesatte i Pa¬

storatet, forespurgt:

om han ikke er forpligtet til — selv overfor For¬1)

ældre, hvis tidligere fødte Børn have faaet et frit

valgt Efternavn — at fordre Bestemmelserne om faste

Familienavne overholdte,

om det kan billiges, at han i et enkelt Tilfælde,2)

hvor Faderen erklærede at ville søge Ministeriets ud¬

trykkelige Tilladelse til at give Barnet samme urigtige

Efternavn som to ældre Børn, har døbt Barnet kun

med Fornavn i den Hensigt at tilføie Efternavnet,

naar Ministeriets Svar paa hans Andragende var

indløbet, samt

om der kan gives ham en almindelig Bemyndigelse3)

til i de Tilfælde, hvor Børnene ved Daaben have

faaet et andet Efternavn end Faderens, at tilføie det

rigtige Efternavn i Kirkebogen, saafremt Forældrene

ønske dette, uden at særskilt Tilladelse for hvert enkelt

Tilfælde indhentes.

Efter i Anledning heraf at have brevvexlet med Ju¬

stitsministeriet, skulde Ministeriet tjenstligst melde:

ad 1) at der ikke haves noget imod, at Sognepræst N. N.

i de Tilfælde, hvor et Barn skal døbes, hvis ældre
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Sødskende have et vilkaarlig valgt Efternavn, til= 26 Marts

lægger Barnet samme Navn som disse;

at det tillades Sognepræsten i Overensstemmelse medad 2)

Foranstaaende at tilføie det det paagjældende Barns

ældre Sødskende urigtig givne Efternavn i Kirke¬

bogen, idet det samtidig tilkjendegives ham, at han,

hvis Barnets øieblikkelige Daab ikke var nødvendig

paa Grund af Sygdom, burde have udsat den efter

Udfaldet af det af Faderen tilsigtede Andragende, og

at der ikke haves noget at erindre imod, at Sogne¬ad 3)

præsten i de ommeldte Tilfælde tilfører Kirkebogen

imod at Tilførselen i hvertdet rigtige Efternavn,

Tilfælde sker under Paaberaabelse af denne Mini¬

steriets Resolution.

Vedtægt, hvorved bestemmes, hvad der er at 28 Marts.

anse som bunden Næring i Kjøbenhavn.

Indm. Saml. pag. 214.

Vedtægt, hvorved bestemmes, hvad der er at 28 Marts.

anse som bunden Næring i Frederiksberg Sogns

Bydistrikt.

Indm. Saml. pag. 217.

Vedtægt, hvørved bestemmes, hvad der er at 28 Marts.

anse som bunden Næring i Odense Kjøbstad.

Indm. Saml. pag. 217.

Vedtægter, hvorved bestemmes,hvad der er at 28 Marts.

anse som bunden Næring i de øvrige Kjøbstæder m. m.

Indm. Saml. pag. 221.

Tolvte Hæfte. 13
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28. Marts. Vedtægt, hvorved bestemmes, hvad der er at

anse som bunden Næring i Landdistrikterne.

Indm. Saml. pag. 231.

Lov om Forlængelse af Gyldighedsfristen for31. Marts.

Nr. 41. Loven af 1. April 1887 sigtende til at lette Kon¬

verteringen af Prioritetslaan i faste Eiendomme.

(Finansministeriet).

Indm. Saml. pag. 233.

Lov ang. Stempelafgiften af de af Kjøbenhavns31. Marts.

Havnevæsen for et Laan paa 3,000,000 Kr. udstedteNr. 4 2.

Partialobligationer. (Finansministeriet).

Vi Christian den Niende osv. G. v.: Rigs¬

dagen har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadfæstet

følgende Lov:

Kjøbenhavns Havnevæsen bemyndiges til paa ustemplet

Papir at udstede Partialobligationer, lydende paa Jhænde¬

haveren eller paa Navn, for et Laan paa 3,000,000 Kr.,

som agtes optaget til Indfrielse af nogle ældre Laan og

Bestridelse af Udgifterne ved forskjellige større Arbeider ved

Kjøbenhavns Havn m. v., imod at der af de Obliga¬

tioner, som i Henhold hertil udstedes, under eet ind¬

betales i Finanshovedkassen den lovbefalede Stempelafgift

med se pCt.

Transport af de paa Navn lydende eller senere paa

Navn noterede Partialobligationer kan ske ved Paategning

uden Brug af Stempel.
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—

(Kjøbenhavns Grosserersocietets 31.Martz.Børs=Orden.

Komitee).

I. Børsen aabnes Kl. 1½; Børstiden er fra Kl.

2—3; Kl. 31 lukkes.

Fra Kl. 2—3½½ bliver at erlægge et Indgangsgebyr

af 20 Øre, der tilfalder Grosserersocietetets Understøt¬

telsesfond.

2. Adgang til Børsen i Børstiden har enhver ordentlig

Person.klædt

Udelukkede fra Adgang ere:

Børn og Andre, der ikke komme i bestemt Gjerning,1)

straffede eller berygtede Personer,2)

Personer, hvis Bo er under Fallitbehandling eller3)

som efter en Fallit ikke have faaet dette udleveret til

fri Raadighed, samt Personer, som ere under Ad¬

ministration eller som vitterlig søge Akkord eller have

standset deres Betalinger.

Tvistigheder om Adgangsberettigelse afgjøres af de af

Komiteens Medlemmer, der føre Overtilsynet med Ordenen

paa Børsen.

3. Tvende af Grosserersocietetets Komitees Medlem¬

mer, hvis Navne ville findes opslaaede i Børssalen, føre

Overtilsynet paa Børsen, og alle Børsbesøgende ere under¬

kastede deres Autoritet. Uden Komiteens Formands eller

deres Samtykke tør ingen offentlig Diskussion eller Be¬

kjendtgjørelse finde Sted paa Børsen.

Forøvrigt ere Børstjenere ansatte til fornøden Tjeneste.

4. Tobaksrygning er ikke tilladt i Børslokalerne, Kon¬

versationsværelset undtaget. Hunde maa ikke medbringes.

5. Kursnoteringslister og offentlige Bekjendtgjørelser

opslaas paa Tavlerne i Børssalen. Private Bekjendt¬

gjørelser opslaas efter indhentet Tilladelse enten i Børs¬

salen, Læse= eller Konversationsværelset, saaledes som det
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31. Marts ved Tilladelsens Meddelelse bestemmes. Opslaget sker ved

Børsbudet.

6. Aviser, daglige Telegrafefterretninger og Skibs¬

lister, hvis Bekostning afholdes af Grosserersocietetets

Kasse, findes i Læse= og Konversationsværelserne, som ere

aabne hver Søgnedag fra Kl. 9—5, Søn= og Helligdage

fra Kl. 12—3. Til Læse= og Konversationsværelserne have

Medlemmer af Grosserersocietetet fri Adgang; de ere tillige

aabne for Andre, som løse Adgangskort. Fremmede have

fri Adgang i 14 Dage, men maa, forsaavidt de iøvrigt ere

adgangsberettigede til Børsen, indføres af en Adgangsbe¬

rettiget og af denne indtegnes i Fremmedprotokollen.

Auktionssalen kan ved Henvendelse paa Børs¬7.

kontoret faas til Auktioner, Licitationer etc. mod en Leie

af 20 Kr., som dog nedsættes til 10 Kr., naar Salgsbeløbet

er under 2,000 Kroner, eller intet Salg finder Sted.

Auktionssalen eller Konversationsværelset kan efter dertil

given Tilladelse af Grosserersocietetets Komitees Formand

erholdes til Afbenyttelse udenfor Børstiden til Generalfor¬

samlinger m. m., fornemmelig i merkantile Øiemed, mod

Betaling af 30 Kr. for en Aften.

8. I Kursnoteringsværelset, som er aabent i Børs¬

tiden, finder Kursnoteringen Sted:

Tirsdag og Fredag af fremmede Vexler,1)

hver Børsdag af Obligationer og Aktier, og2)

hver Onsdag den saakaldte extraordinære Notering3)

af visse Arter af disse.

Kursnoteringen af Vexler sker ved den i Lovgivningen

bestemte Komitee, af Obligationer og Aktier ved Vexel¬

mæglernes og Vexellerernes Kursnoteringsndvalg.

Noteringerne under 1 og 2 indføres i de dertil an¬

toriserede Protokoller og underskrives henholdsvis af Ko¬

miteen for Noteringen af Vexelkursen og af Udvalgets
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Formand; over Noteringen udfærdiges Lister til Opslag 31 Marts.

paa Børsen.

9. Paa Børskontoret, som er i Hovedetagen, hen¬

vender man sig i Anliggender betræffende Børsen og Børs¬

bygningen, ligesom ogsaa Breve og Sager til Grosserer¬

societetets Komitee der kunne afleveres.

Kontoret er aabent fra Kl. 9—4.

Lov om Gjenoprettelse af et Kontorchefembede 31. Marts.
Nr. 59.under Ministeriet for Kirke= og Undervisningsvæsenet.

(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. Under Ministeriet for Kirke= og Undervisnings¬

væsenet kan ansættes en Kontorchef ud over det i Lov af

2. Juli 1870 fastsatte Antal med den i Loven normerede

Lønning for Kontorchefer.

2. Den til Raadighed for Ministeriet ved bemeldte

Lovs § 3 fastsatte Medhjælpssum nedsættes med 1,000 Kr.

Foreløbig Lov om Indtægts= og Udgiftsbevilling 1. April.

indtil Finansloven for Finansaaret fra 1. April Nr. 38.

1888 til 31. Marts 1889 er given. (Kontrasigneret

af samtlige Ministre).

Indm. Saml. pag. 234.

Lov ang. en forhøiet Ligning til gl. Roskilde 1. April¬

Amts Skolefond. (Ministeriet for Kirke= og Un= Nr. 47.

dervisningsvæsenet).

13“Indm. Saml. pag. 234.
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——

1. April. Lov om Forøgelse af Assessorernes Antal i

Nr. 44. Landsover= samt Hof= og Stadsretten i Kjøbenhavn

samt om en Forandring i Hof= og Stadsretten af

15. Jnni 1771 § 6. (Justitsministeriet).

Indm. Saml. pag. 235.

1. April. Lov om Vederlag for Kontorudgifter til for¬

Nr. 15. skjellige Retsbetjentembeder. (Justitsministeriet).

Indm. Saml. pag. 235.

Lov øm Ligning af Bidrag til Kirkerne i Kjø¬1. April.

Nr. 61. benhavn. (Ministeriet for Kirke= og Undervisnings¬

væsenet).

Indm Saml. pag. 236.

1. April. Lov om Byggeforetagender for Universitetet.

Nr. 62. (Ministeriet for Kirke= og Undervisningsvæsenet).

Indm. Saml. pag. 237.

4. April. Justitsmin. Skr. (til Amtmanden over Holbæk

Amt) ang., hvorvidt et Byraads Fattigndvalg havde

været beføiet til at nægte en Distriktslæge Betaling

for Undersøgelse af 7 af ham ikke tidligere behandlede

Personers Helbredstilstand, der af Fattigvæsenet var

begjært foretagen til Oplysning under Kommunens

Forhandlinger med andre Kommuner.

at da de omhandlede Lægeundersøgelser

ikke paahviler Distriktslægen ifølge Instruxen af 22. Ok¬

tober 1877 § 6, maa han efter Justitsministeriets For¬

mening være berettiget til Honorar for disse Forretninger.
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Lov om et Tilsknd af Statskassen til Opførelse 5. April.

af en Bygning for Ny Carlsberg Glyptothek. (Mi= Nr. 63.

nisteriet for Kirke= og Undervisningsvæsenet).

Indm. Saml. pag. 237.

Lov om Konsulatafgifter. (Udenrigsministeriet). 5. April.

Nr. 64.Indm. Saml. pag. 238.

Lov om Ansættelse af en Straffedommer i Fre= 5. April.

deriksberg Birk. (Justitsministeriet). Nr. 51.

Indm. Saml. pag. 239.

Lov om Erstatning for nforskyldt Varetægts= 5. April.

fængsel og Straf efter Dom samt om Udredelse i Nr. 52.

visse Tilfælde af Sagens Omkostninger i offentlige

Straffesager. (Justitsministeriet).

Indm. Saml. pag. 242.

Lov om Fabrikation og Forhandling af Mar= 5. April.

garine m. m. (Indenrigsministeriet). Nr. 53.

Indm. Saml. pag. 244.

Lov ang. Stemplingen af Arbeider,forfærdigede 5. April.

Nr. 55.af Guld eller Sølv. (Justitsministeriet).

Indm. Saml. pag. 250.

Lov om Fiskeriet i Danmark. (Indenrigsmini= 5. April.

steriet). Nr. 56.

Indm. Saml. pag. 253.

Postlov. (Indenrigsministeriet). 5. April.

Nr. 57.Indm. Saml. pag. 278.
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5. April. Lov om Auskaffelse af Maskiner til Gevær¬

Nr. 65. fabrikation samt af Geværpiber og Ammunition.

(Krigsministeriet).

Vi Christian den Niende osv. G. v.: Rigs¬

dagen har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadfæstet
følgende Lov:

Til Anskaffelse af forskjellige Maskiner til Gevær¬

fabrikationen samt af Geværpiber og Ammunition kan an¬

vendes 860,000 Kr.

5. April. Lov om Opfyldning af en Grund ved Kalvebod¬

Nr. 66. strand. (Krigsministeriet).

Vi Christian den Niende osv. G. v.: Rigs¬

dagen har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadfæstet
følgende Lov:

Krigsministeriet bemyndiges til at anvende 72,000 Kr.

til Opfyldning i Kalvebodstrand udfor Kristianshavns
Enveloppe.

7. April. Bekjendtgjørelse ang. allerhøieste Resolution af

Nr. 58. 5. d. M. om Ophævelse af Tiltale og Benaadning
for idømte Straffe for visse Lovovertrædelser. (Ju¬

stitsministeriet).

Indm. Saml. pag. 301.

7. April. Indenrigsmin. Skr. (til Amtmanden over Kjø¬

benhavns Amt) ang., hvorvidt Hvervet som Revisor

for en Kjøbstads kommunale Regnskaber ikkun kan

paalægges de med Borgerskab forsynede Indvaanere.

I det med Amtets behagelige Skrivelse af 19.

f. M. tilbagefulgte Andragende har Bankdirektør N. N. af
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N. N. Kjøbstad, der i Henhold til Lov om Kjøbstadkommunernes 7. April.

Styrelse m. v. af 26. Mai 1868 § 33 er valgt til Revisor

af Kjøbstadens kommunale Regnskaber, anholdt om af Hel¬

bredshensyn at fritages for det ommeldte Hverv, hvorhos

han i Forbindelse hermed har gjort gjældende, at han som

ikke havende Borgerskab i Kjøbstaden formentlig ikke er

pligtig at overtage Hvervet.

Foranlediget heraf skulde man til behagelig Efterret¬

ning og videre fornøden Bekjendtgjørelse tjenstligst melde,

at Ministeriet med Byraadet er enigt i, at Andrageren som

fungerende Bankdirektør ikke af Helbredshensyn vil kunne

fritages for det omhandlede kommunale Ombud, samt at

man efter den Forandring, der allerede ved Loven af 31.

Marts 1860 angaaende de kommunale Valg i Kjøbstæderne

er foregaaet i den tidligere gjældende Ordning — hvor¬

efter kommunale Ombud i Reglen udelukkende bleve valgte

af og blandt de med Borgerskab forsynede Indvaanere i

Kjøbstaden —heller ikke finder, at den af Andrageren

paaberaabte Bestemmelse i danske Lovs 3—4—10 kan hjemle

ham Fritagelse for at overtage Hvervet som Revisor, men

at Spørgsmaalet iøvrigt henhører under Domstolenes ende¬

lige Afgjørelse.

Jnstitsmin. Skr. (til Amtmanden over Holbæk 7. April.

Amt) ang., hvorvidt en Distriktslæge er berettiget

til at forlange Betaling for at have undersøgt og

observeret en Arrestant i Henseende til dennes men¬

tale Tilstand.

at det fremsatte Spørgsmaal

efter Institsministeriets Formening maa besvares be¬

nægtende.
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11. April. Justitsmin. Skr. (til Amtmanden over Viborg

Amt) ang., hvorvidt en Sognefoged er pligtig til

uden Betaling at foretage Læsning til Kirkestævne

af Bekjendtgjørelser, der ere udfærdigede i Henhold

til Loven om Vands Afledning og Afbenyttelse af

28. Mai 1880 §§ 4 og 28.

at der i Henhold til den herfra

udgaaede Kundgjørelse af 14. Marts 1871 § 4 tilkommer

Sognefogden Gebyr for de ommeldte Bekjendtgjørelser.

12. April. Bekjendtgjørelse ang. Margarinebeholderes Form

Nr. 73. og Mærkning m. v. (Indenrigsministeriet).

Indm. Saml. pag. 302.

13. April. Indenrigsmin. Skr. (til Amtmanden over N. N.

Amt) ang., at der intet haves imod, at der til

Medhjælp for et Byraadsndvalg udredes et vist

Beløb, men at dette Beløb ikke maa tillægges noget

af Byraadets Medlemmer.

I Henhold til Ministeriets Skrivelse af 12. Jannar

d. A. har Amtet under 31. f. M. hertil indsendt en Er¬

klæring fra N. N. Byraad, hvoraf fremgaar, at et paa det

aarlige Overslag over Kjøbstadkommunens Indtægter og

Udgifter opført Beløb til „Bogholderi og Korrespondance“

ved Byraadets Fattigudvalg gjennem en længere Aarrække

har været oppebaaret af Formanden for dette Udvalg.

I denne Anledning skulde man tjenstligst bede By¬

raadet tilkjendegivet, at der Intet haves at erindre imod,

at der som Medhjælp for Udvalget eller dets Formand af

Kommunens Kasse udredes et af Byraadet dertil bestemt

Beløb, men at dette Beløb hverken i det hele eller for en
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Del kan anvendes til dermed at vederlægge Udvalgets For= 13. April.

mand eller andre af Byraadets Medlemmer for det dem i

Kommunens Anliggender paahvilende Arbeide, hvorimod

der udenfor Byraadets egen Midte maa antages de for¬

nødne Medhjælpere, hvem Beløbet da kan komme tilgode.

Bekjendtgjørelse om Størrelsen af den Rente, 17. April.

der af Overformynderiet skal svares af indkomne Nr. 73.

kontante Penge indtil den første efter Indbetalingen

kommende Juni eller December Termin. (Justits¬

ministeriet).

Indm. Saml. pag. 304.

Justitsmin. Skr. (til Kjøbenhavns Bygnings=17. April.

kommission) ang., at en Tilladelse til en Bygnings

Opførelse ikke kunde nægtes af Hensyn til dens

Udseende.

Ved hertil at fremsende et Andragende, hvori Maskin¬

fabrikant N. N. anholder om Tilladelse til at udføre den

paa hans Eiendom paatænkt opførte 1 Etages Lager= og

Kontorbygning af buede Jernbjælker, anbragte i et Beton¬

fundament med Piller, med et Aasetag af Vinkeljern, samt

med Endegavlen imod Nabogrunden af Jernafbinding med

Beklædning af Jernplader, har Bygningskommissionen an¬

draget, at der vel i Henseende til Styrke og Brandsikkerhed

intet er til Hinder for Bygningens Opførelse, kun at visse

med Hensyn til Brandgavl i Skrivelsen nærmere angivne

Vilkaar opfyldes, men at den derimod, hvad Udseendet

angaar, lader saa meget tilbage at ønske, at Bygningskom¬

missionen, da Bygningen faar Fagade ud til en stærkt

befærdet Gade, vilde være tilbøielig til at afslaa den i

Andraget ansøgte Tilladelse, der formenes at falde ind
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17. April. under Bygningslovens § 13, saafremt velbemeldte Kom¬

mission i Henhold til det i samme Paragraf brngte Udtryk

„i anden Henseende“ er berettiget dertil. Kommissionen

har derhos begjært Ministeriets Afgjørelse i faa Henseende.

Foranlediget heraf skal man tjenstligst melde, at Ju¬

stitsministeriet maa antage, at den ansøgte Tilladelse til

Bygningens Opførelse ikke kan nægtes af Hensyn til Byg¬

ningens Udseende.

19. April. Justitsmin. Skr. (til Amtmanden over Viborg

Amt) ang. forskjellige Spørgsmaal om Udredelsen

af Omkostningerne i en Justitssag.

I Skrivelse af 3. ds. har Hr. Stiftamtmanden i An¬

ledning af en imellem Dem og Amtmanden over Thisted

Amt opstaaet Meningsulighed vedrørende forskjellige Spørgs¬

maal betræffende Udredelsen af Omkostningerne i en ved

Salling Herreders Extraret den 14. Januar d. A. imod

N. N. af Vestervig Sogn paadømt Justitssag, hvorunder

denne for Tyveri, Løsgængeri og Betleri er idømt Straf

af Fængsel paa Vand og Brød i 4 Gange 5 Dage samt

tilpligtet at udrede Aktionsomkostningerne, begjært Justits¬

ministeriets Afgjørelse af:

1) hvorvidt bemeldte Amtmand har havt Føie til under

Paaberaabelse af, at Exekution i Gods er en judiciel

Handling, at vægre sig ved at give Herredsfogden i

N. N. Herreder Paalæg om, foruden de af Dom¬

fældte alt efter Paakrav betalte Omkostninger, end¬

videre at affordre ham et Beløb af 11 Kr. 54 Øre,

der er udgivet for hans Helbredelse for Fnat, medens

han var arresteret under Sagen, hvilket Beløb det

efter Herredsfogdens Formening, der dog af Amt¬

manden over Thisted Amt erkjendes at være nrigtig,

ikke paahviler Domfældte at udrede. De har i saa



2)
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Henseende bemærket, at da Exekutionsordren er en 19. April.

Øvrighedshandling, i Henhold til hvilken vedkom¬

mende Retsbetjent ex officio skal drage Omsorg

ogsaa for Omkostningernes Berigtigelse efter Dom¬

men, og da Fastsættelsen af, hvad der som Aktions¬

omkostninger skal affordres Domfældte, formentlig er

et Domstolene uvedkommende Øvrighedsanliggende

(jvfr. Forordning af 5. April 1793, Plakat af 30.

Juli 1819 og Justitsministeriets Skrivelse af 28.

November 1851), maa et Paalæg som det anførte

kunne gives en Retsbetjent i dennes Egenskab af

Øvrighedsperson, idet dog paa den anden Side Exe¬

kutionsforretningens Karakter af judiciel Akt maa

medføre, at en Kjendelse, hvorved Retsbetjenten som

Foged uberettiget nægter at fremme Exekution i

Gods for Sagsomkostninger efter Øvrighedens Be¬

stemmelse om, hvad der i det givne Tilfælde der¬

under skal henføres, kun vil kunne omstødes ved

Appel til høiere Ret;

hvorvidt Befordringsudgifterne ved Domfældtes Trans¬

port tilbage til Skive, efter at han i Undersøgelsens

Interesse i nogen Tid havde været anbragt i Ar¬

sten i Vestervig, ikke rettest bør udredes af Thisted

Amtsrepartitionsfond, hvilket Amtmanden over Thi¬

sted Amt har modsat sig under Paaberaabelse af

Slutningsbestemmelsen i Forordningen af 26. Inni

1844 § 10, jvfr. Indenrigsministeriets Skrivelse af

23. Marts 1852, idet han har henvist til, at denne

Transport er sket til Straffestedet, medens De for¬

mener, at Ordene i den anførte Paragrafs sidste

Del ikke kunne forstaas anderledes end, at den deri

nævnte Undtagelse kun gjælder Transporten til

Straffestedet, efter at Sagen er endelig paadømt;
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hvorledes det af vedkommende Politibetjent i Henhold3)

til en for Thisted Amt gjældende Regel beregnede

Vederlag for Domfældtes Bevogtning under Trans¬

porten fra Arresthuset i Vestervig, dels til Boddum

og Ydby, dels til Skjoldborg, vil være at udrede;

hvorvidt Udgifterne til Domfældtes Forpleining under4)

de forskjellige Transporter kunne betragtes som Trans¬

portudgifter, saaledes at de udredes af samme Kasse

som Befordringsudgifterne.

Foranlediget heraf skal man tjenstligst melde, at Ju¬

stitsministeriet ganske kan tiltræde de af Dem med Hensyn

til de to første Punkter ytrede Anskuelser.

Hvad dernæst angaar Punkt 3, bemærkes, at da der ikke

er Spørgsmaal om Delinkventens Bevogtning under Trans¬

port fra Anholdelsesstedet til Arresten, men derimod om

hans Bevogtning under Transport fra Arresten til Steder,

hvor han havde begaaet Forbrydelser, ville de i den af

Herredsfogden i Hassing=Refs Herreder i den af ham over

Sagen afgivne Erklæring citerede Skrivelse fra Indenrigs¬

ministeriet af 25. September 1869 (Departementstidende for

nævnte Aar pag 866) givne Regler ikke kunne komme

til Anvendelse, hvorimod de paagjældende Transporter maa

betragtes som Led i den alt indledede Undersøgelse. Det er

imidlertid en Selvfølge, at de i en Jurisdiktion ansatte

Politibetjente maa være forpligtede til uden Vederlag at

besørge Bevogtning under en saadan Transport indenfor

Jurisdiktionens Grændser, og den Omstændighed, at der

maatte være tillagt Politibetjentene i et Amt Vederlag for

saadan Bevogtning, kan ikke bevirke, at et andet Amts Re¬

partitionsfond bliver forpligtet til at udrede sligt Vederlag

til Politibetjente i det første Amt. Som Følge heraf maa

efter Justitsministeriets Formening Thisted Amt udrede de

paagjældende Udgifter, forsaavidt angaar Transporten til
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hvorimod der maa tilkomme vedkom¬Boddum og Ydby, 19. April.

mende Politibetjent Diæter for den med Arrestantens Trans¬

port fra Vestervig til Skjoldborg, der ligger i Hillerslev¬

Hundborg Herreders Jurisdiktion, forbundne Reise, hvilke

Diæter maa anses som henhørende under Aktionsomkost¬

ningerne, og derfor eventuelt, forsaavidt de ikke betales

af Domfældte, maa udredes af Viborg Amts Reparti¬

tionsfond.

Med Hensyn til de under Punkt 4 ommeldte For¬

pleiningsudgifter skal man sluttelig bemærke, at ogsaa disse

maa henregnes til Aktionsomkostningerne, og som saadanne

kunne afkræves Domfældte, og forsaavidt de ikke kunne

erholdes hos ham, maa udredes af Viborg Amts Re¬

partitionsfond.

Lov om Underholdningsbidrag til Børn, der ere 20. April.

avlede ndenfor Ægteskab m. m. ). (Justitsministeriet). Nr. 76.

Indm. Saml. pag. 305.

Lov om Godtgjørelse til Vidner i offentlige 20. April.

Sager. (Justitsministeriet). Nr. 77.

Indm. Saml. pag. 307.

Lov om Foranstaltninger imod Udbredelse af 20. April.

smitsomme Sygdømme. (Justitsministeriet). Nr. 78.

Indm. Saml. pag. 308.

— —
— — —

*) Meddelelse om de af Overøvrighederne i Henhold til

denne Lovs § 4 fastsatte Normalbidrag for Femaaret
1. Mai 1888 til 30. April 1893 gaves i Ministerial¬

tidende B for 1. September 1888, under hvilken Dato
Meddelelsen vil findes optaget i nærværende Samling.
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20. April. Lov om Tilsyn med Pleiebørn. (Justitsmini¬

Nr. 79. steriet).

Indm. Saml. pag. 320.

Bekjendtgjørelse ang. Ophævelse af Post 10 i20. April.

Nr. 80. Anordning af 30. August 1881 og af § 2b i

Anordning af 12. Mai 1882. (Ministeriet for Kirke¬

og Undervisningsvæsenet).

Indm. Saml. pag. 322.

Anordning, hvorved Lov om Fabrikation og20. April.

Forhandling af Margarine m. m. af 5. April 1888Nr. 86.

sættes i Kraft paa Færøerne*).

I—J.

10. Kontrollen med de Forhold, som falde ind under

denne Anordning, udøves af Politiet. De herved foran¬

ledigede særlige Udgifter afholdes af det paa de aarlige

Finanslove til Udgifter i Anledning af Loven af 5. April

d. A. fastsatte Beløb.

II—I3.

14. Den, som forfalsker Smør eller udgiver Marga¬

rine for Smør, anses i alle Tilfælde efter Almindelig

borgerlig Straffelov § 278, 1. Stykke, uden Anvendelse af

den nævnte Paragrafs 2. Stykke.

Overtrædelser af Bestemmelserne i §s 2 og 5 straffes

med Fængsel (Alm. borgl. Straffelovs § 25) eller, naar

*) Indholdet af de udeladte Paragrafer svarer ganske til

Indholdet af de tilsvarende i Lov 5. April 1888.
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svigagtig Hensigt ikke har været tilstede, med Bøder fra 20. April.

200—4,000 Kr. For 3. Gang eller oftere begaaet Over¬

trædelse straffes Vedkommende med Fængsel og Bøder som

anført. Paa samme Maade straffes den, der overtræder

Bestemmelserne i §§ 3 og 7, dog at Bøderne kunne gaa

ned til 100 Kr., og at den, der modtager indført Mar¬

garine i andre Beholdere end Margarinebeholdere, kan fri¬

gjøre sig for Ansvar, naar han inden 24 Timer efter

Modtagelsen anmelder Sagen for Politiet og afleverer de

indførte Varer.

De lovstridige Varer blive derhos i de ovenomhandlede

Straffesager at konfiskere, og det ved Salget indkomne

Beløb at fordele med ⅓ til Angiveren — dog ikke de Til¬

synsførende — og 2½ til den for vedkommende Kommune

ved Lov af 9. Februar 1883 om Ændringer i Lov om

Fattigvæsenet paa Færøerne af 22. Marts 1855 anordnede

Understøttelseskasse.

15. Domme i Medfør af §§ 4 og 14 blive, for¬

saavidt de gaa ud paa Fængsel eller større Straf, eller

den Domfældte tidligere i Henhold til nærværende An¬

ordning har været anset med Bøder, at bekjendtgjøre af

Politiet med Angivelse af den Skyldiges Navn og For¬

seelsens Beskaffenhed. Det bliver i Dommen at fastsætte,

at saadan Bekjendtgjørelse skal finde Sted. Bekjendtgjørelsen

sker i et af de i Jurisdiktionen mest udbredte Blade. Ud¬

gifterne ved Bekjendtgjørelsen betragtes som henhørende til

Sagens Omkostninger.

Id

17. Foranstaaende Bestemmelser træde i Kraft den

1. August 1888 og gjælde i 2 Aar, at regne fra den

Dag, da Lov af 5. d. M. om Fabrikation og Forhandling

af Margarine m. m. træder i Kraft, hvilket er den 1.

Mai 1888.
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Reglement for Undervisningen ved Kunstakademiet.

(Ministeriet for Kirle= og Undervisningsvæsenet.)

§ 1.

Kunstakademiets Skoler ere: den almindelige

Forberedelsesklasse, Modelskolen og Bygningsskolen med

deres Forberedelsesklasser, en Perspektivklasse og en De¬

korationsklasse. Til Skolerne slutte sig Forelæsninger i

Perspektiv, Kunsthistorie, Mythologi og Anatomi*).

§ 2.

Bestyrelsen.

Den hele Undervisning ved Kunstakademiet bestyres af

et Skoleraad, bestaaende af Direktøren, samtlige Professorer,

Docenterne og den Delegerede i det tekniske Selskabs Skole

samt 6 Medlemmer (2 Malere, 2 Billedhuggere, 2 Arkitekter)

valgte paa 3 Aar. Disse vælges i de første Dage af Marts

Maaned saa betimelig af Akademiraadet, at de kunne del¬

tage i Skoleraadets Valg af en Formand af sin Midte.

Formanden har at lede det heles Gang, saavel hvad Under¬

visningen som hvad Økonomien angaar, samt at udfærdige

alle Skrivelser, disse Sager vedkommende. Formanden

antager selv en Sekretær til Skoleraadet. (Bekjendtgjørel¬

sens § 21).

Enhver Indstilling til Ministeriet, enhver almindelig

Forholdsregel til Undervisningens Ordning eller den der¬

med forbundne Tjeneste, Fordeling af Undervisningsfagene

blandt Professorerne, Ansættelse af Docenter, Assistenter,

——— *

*) Se de ved kongelig Resolution af 18. Januar 1887,
meddelt ved Ministeriets Bekjendtgjørelse af 24. Ja¬

nuar næstefter, approberede Bestemmelser angaaende
den indre Ordning af det kongelige Akademi osv.
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Lærere og Betjente, Auskaffelse af Rekvisiter samt eventuelt 20. April.

Bedømmelse af Afgangsprøver foretages af Skoleraadet.

Dette er ved Bedømmelse af Afgangsprøver skikket til at

tage Beslutning, naar to Trediedele, og ved alle andre

Sager, naar Halvdelen af dets Medlemmer ere tilstede i et

Møde; i Tilfælde af lige Stemmer gjør altid Formandens

Stemme Udslaget.

Skoleraadet deler sig iøvrigt i følgende Udvalg efter

Fagene:

A.For Modelskolen for Maling og Tegning: Raadets

Formand, alle Malerne samt Docenten i Anatomi;

for Modelskolen for Modellering: Raadets Formand,B.

alle Billedhuggerne samt Docenten i Anatomi;

C. for Arkitekturskolen og dens Forberedelsesklasse:

Raadets Formand, alle Arkitekterne samt Bestyreren

af Dekorationsklassen;

D. sor Perspektivklassen og Dekorationsklassen: Raa¬

dets Formand, Bestyreren af Dekorationsklassen, samt

en Maler, en Billedhugger og en Arkitekt.

Sager vedrørende den almindelige Forberedelsesklasse

behandles efter deres Natur enten i Udvalg A eller B.

Til disse Udvalg kan Skoleraadet endvidere beskikke

Docenterne i Perspektiv og Kunsthistorie.

Disse Udvalg afgjøre, hvert for sin Klasses Vedkom¬

mende, Spørgsmaalet om Elevers Optagelse og Tildeling

af Fripladser, samt gjøre Indstilling om Forandringer i

Undervisningsplanen. Med Hensyn til Spørgsmaalet om

at afvise Elever samt om Tildeling af Afgangsbevis for¬

holdes efter §§ 12 og 13.

Ordningen og Ledelsen af Undervisningen i hver af

Akademiets Skoleklasser varetages af en af Akademiets
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20. April Professorer, som dertil vælges af Skoleraadet, i Perspektiv¬

klassen af Docenten. Til Medhjælp har hver især den eller de

Assistenter, der i §§ 3—7 nærmere ere nævnte, om hvis

Ansættelse, naar en Plads er ledig, han gjør Forslag til

Skoleraadet.

Bibliotheket. Bibliothekaren, som er Akademiets

Sekretær, skal med Hensyn til Anskaffelser have Assistance

af et Udvalg bestaaende af Docenten i Kunsthistorie samt af

en Maler, en Billedhugger og eu Arkitekt, hvilke vælges af

og blandt Skoleraadets Medlemmer; til Medhjælp har han

en Assistent.

Samlingen af Afstøbninger og andre Kunst¬

sager bestyres af et af og blandt Skoleraadets Medlemmer

nedsat Udvalg, bestaaende af en Maler, en Billedhugger og

en Arkitekt samt Docenten i Kunsthistorie.

Alle Skoleraadets Valg— til Formand, til Medlem¬

mer af Udvalgene samt til styrende Professor for en Klasse

ske i Reglen for 3 Aar ad Gangen, dog saaledes, at

Gjenvalg kan finde Sted. Hver Gang Valg er sket, ind¬

sendes Beretning derom til Ministeriet for Kirke= og Un¬

dervisningsvæsenet. Enhver er forpligtet til at modtage det

eller de paa ham faldne Valg.

§ 3.

Den almindelige Forberedelsesklasse.

Undervisningen omfatter: Tegning og Modellering

efter Afstøbninger i Gibs af enkelte Dele af den menneske¬

lige Figur, Dyr, arkitektoniske Fragmenter og Ornamenter,

væsentlig af den klassiske antike Kunst.

Daglig Kl. 9—2 og Kl. 6—8.

For Eleverne holder en Docent Foredrag over Byg¬

ningskunst og den dermed i Forbindelse staaende maleriske

og plastiske dekorative Kunst.
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Tegneafdelingen bestyres af en Professor af Model=20. April.

skolen og to Assistenter. Modelleringens figurlige Del ud¬

føres under Veiledning af de under § 4 B nævnte Profes¬

sorer. De ornamentale Studier foretages under Ledelse af

Bestyreren af Dekorationsklassen.

§ 4.

Modelskolen og dens Forberedelsesklasser.

Undervisningen omfatter:

Tegning og Maling efter Gibsafstøbninger af an¬A.

tike og andre klassiske Figurer og efter den levende

Model, samt anatomisk Tegning.

Daglig Kl. 9—2 og Kl. 6—8.

Bestyres af to Professorer i Malerkunst og to Assi¬

stenter.

Modellering efter Gibsafstøbninger af Autiken og

andre klassiske Figurer og efter levende Model.

Daglig Kl. 9—2 og Kl. 6—8.

Bestyres af to Professorer i Billedhuggerkunst.

For Eleverne holdes følgende Foredrag:

1) Over Anatomi 1  2 Timer ugentlig.

2) Over Kunsthistorie og Mythologi 2 Timer ugentlig.

Fire Gange om Aaret gives Modelskolens Elever

historiske Opgaver at løse, enten ved Tegninger, ved Mo¬

dellering eller ved malede Skitser, hvortil knyttes Bedøm¬

melse og Raad.

§ 5.

Arkitekturskolen og dens Forberedelsesklasse.

Undervisningen omfatter:

A. I arkitektonisk Forberedelsesklasse: Tegning

efter og Studium af udmærkede Bygningsværker saa¬

vel i antike som i andre klassiske Stilarter, samt Op¬

maaling af en eller anden af vore fortrinligere
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B.
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offentlige eller private — Bygninger eller et Parti af

samme efter Opgave.

Daglig Kl. 9—2 og 6—8.

Bestyres af en Professor i Arkitektur og en As¬

sistent.

I Arkitekturklassen: Øvelse og Veiledning i

Komposition af Bygninger efter given Opgave af deres

Øiemed og med Gjennemførelse af en opgiven, til For¬

maalet svarende Stilart.

Daglig Kl. 9—2 og Kl. 6—8.

Bestyres af en Professor i Arkitektur og en As¬

sistent.

I Forbindelse med Undervisningen staar:

1) De under Modelskolen omtalte Foredrag over Kunst¬

historie og Mythologi;

2) Foredrag over Arkitekturens Principer og de for¬

skjellige Stilarters Udvikling holdes 1  2 Timer

ugentlig;

3) Studiereiser og Forevisninger, der skulle tjene til

at give Eleverne Kundskab om Bygningsværker i

Danmark og tilgrændsende Lande.

§ 6.

Perspektivklassen.

For Eleverne i de under §§ 3, 4 og 5 omtalte Hoved¬

retninger af Kunstakademiets Undervisning holdes 1 Gang

om Ugen Foredrag og daglig Kl. 4—6 Øvelser i Perjpek¬

tivens og Skyggelærens Anvendelse ved maleriske Frem¬

stillinger, samt i perspektiviske Kompositioner.

Bestyres af en Docent og to Assistenter.

§7.

Dekorationsklassen.

Heri indøves Kjendskab til de forskjellige Stilarters

Dekoration, dels ved Kopiering af existerende Monumenter



Regl. f Kunstakademiets Undervisning. 311 1888.

og Dele deraf, dels ved Formernes Tillempning og An= 20. April.

vendelse paa givne Opgaver For Eleverne holdes de i §§

3, 4 og 5 omtalte Foredrag.

Bestyres af en Professor og to Assistenter.

§ 8.

Extraordinære Foredrag.

Under Forudsætning af de fornødne Pengemidlers Til¬

veiebringelse holdes der ved Akademiet Foredrag over Hi¬

storie samt for Anatomiens Vedkommende over de Dyr,

der have særlig Betydning for Kunsten.

§ 9.

Undervisningstiden.

Undervisningstiden for Akademiets samtlige Skoler

er fra 1. Ottober til 31. Mai daglig fra Kl. 9—2 og

Kl. 4—8. Afvigelser med Hensyn til Tiden for enkelte

Undervisningsgrene bestemmes af Skoleraadet. Biblio¬

theket holdes aabent fra 1. Oktober til 31. Mai 4 Dage

i Ugen: to Timer om Eftermiddagen, og de 2 Dage

tillige to Timer om Formiddagen; fra 1. Juni til 30.

September 1 Dag om Ugen i to Formiddagstimer. Af¬

støbningssamlingen holdes aaben mindst 3 Gange om

Ugen i 3 Timer hver Gang. Dagene og Tiderne fastsættes

nærinere af Udvalgene efter Overlæg med Skoleraadet.

§ 10.

Betingelser for Adgang.

A. Til almindelig Forberedelsesklasse og

Dekorationsklassen.

Tegninger eller Bevis for, at den elementære geo¬

metriske Tegnelære er gjennemgaaet.

Tegning efter Gibsafstøbning (Ornament).

Perspektivstudier, der vise, at Eleven har lært Linear¬

perspektivens Konstruktioner.
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Skygget Frihaandstegning efter geometriske Legemer

(Klodser).

Skygget Frihaandstegning efter skjønt formede Kar

o. desl.

B. Til Modelskolen og dens Forberedelses¬

klasser.

Som Elev i denne Skole kan den optages, der for¬

uden det under A anførte tillige fremlægger Bevis for

at være i Besiddelse af den Dygtighed, som kan opnaas

ved at have gjennemgaaet Akademiets almindelige For¬

beredelsesklasse, samt Bevis for at have gjennemgaaet

Linearperspektiven.

C. Til Arkitekturskolen og dens Forbe¬

redelsesklasse.

1. Forberedelsesklassen.

Foruden det under A og B anførte, forsaavidt det ved¬

kommer Arkitekturelever, fordres:

Bevis for bestaaet Prøve i elementær Geometri.

Bevis for bestaaet Prøve i elementær Arithmetik.

Tegninger eller Bevis for, at Eleven har gjennem¬

gaaet Projektions= og Skyggelæren.

2. Arkitekturklassen.

Foruden det under A, B og C 1 ovenanførte fordres

tillige:

Bevis for at være i Besiddelse af den Dygtighed, som

kan opnaas ved at have gjennemgaaet Arkitekturskolens

Forberedelsesklasse.

Bevis for bestaaet Prøve i Logarithmeregning.

Bevis for bestaaet Prøve i Plan=Trigonometri og

Stereometri.

Bevis for bestaaet Prøve i mekanisk Fysik.

Bevis for bestaaet Prøve i kemisk Fysik.

Bevis for bestaaet Prøve i Kemi og Bygningsmaterial¬

Lære.
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8 11.

Elevernes Opflytning

fra en Klasse til en anden kan finde Sted til enhver Tid,

naar de ere modne dertil.

Spørgsmaalet afgjøres af den Professor, der afgiver,

og den, der modtager en Elev, efter Raadførsel med den

eller de ham tilforordnede Assistenter.

§ 12.

Hvis en Elev efter Klassebestyrerens Skjøn ikke er

tilstrækkelig forberedt til at følge Undervisningen, eller

hvis han ikke gjør den fornødne Fremgang, skal Klasse¬

bestyreren gjøre Meddelelse derom til Fagudvalget, der da

er berettiget til at afvise ham. Findes der ikke Enighed i

Udvalget, kan Minoriteten indanke Spørgsmaalet for Skole¬

raadet, hvis Kjendelse da bliver afgjørende.

§ 13.

Afgangsprøve.

Elever, der have gjennemgaaet Model=, Arkitektur= eller

Dekorationsskolen, kunne aflægge en Prøve og derefter

modtage et Afgangsbevis.

Den, der indstiller sig til Afgangsprøve, maa, for at

antages til denne, indlevere sine Arbeider til Klassebe¬

styreren — Malere, Billedhuggere og Arkitekter tillige

Studier, udførte i Dekorationsklassen — ledsaget af Bevis

for, at han har hørt de foreskrevne Foredrag, samt forsaa¬

vidt han er Maler eller Arkitekt, tillige Bevis for at have

gjennemgaaet hele Perspektivstudiet. Arkitekterne skulle des¬

uden indlevere:

Studier, udførte i Modelskolen;

Tegninger eller Bevis for at have gjennemgaaet et

Kursus i Tegning af Stensnit;

Tolvte Hæfte.

1888.

20. April
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Bevis for bestaaet Prøve i Detail=Bygningskonstruk¬

tioner, nemlig:

en Tømmerkonstruktion,

en Hvælvingskonstruktion eller anden van¬

skelig Murkonstruktion,

en Jernkonstruktion,
i Henhold til

en Konstruktion af blandet Byggemateriale,
Regulativet

ledsaget af Styrkeberegninger og Over¬
af 24 April

slag;
1888.Bevis for bestaaet Prøve i „Projekt til

en mindre, borgerlig Bygning“, efter given

Opgave, men uden Fordring paa Stil i

Henseende til Formen; ledsaget af ud¬

førlige Overslag;

Bevis for bestaaet Prøve i Landmaaling og Nivellering

samt Fundering og Jordarbeide, forsaavidt vedkommer An¬

læget af en borgerlig Bygning;

Bevis for Kjendskab til Bygningsregnskab (Bogholderi).

Fagudvalget for hver af de paagjældende Klasser har

at bedømme, om de indleverede Arbeider ere fyldestgjørende:

er der ikke Enighed i Udvalget, kan Minoriteten indanke

Sagen for det samlede Skoleraad, hvis Kjendelse bliver af¬

gjørende. Naar Arbeiderne og de andre Bevisligheder ere

kjendte tilstrækkelige, modtager Eleven af Klasseudvalget en

Opgave i sit Kunstfag. Opgavens Løsning underkastes en

foreløbig Bedømmelse af vedkommende Fagudvalg, som

derpaa gjør sin Indstilling til det samlede Skoleraad, der

foretager den endelige Afgjørelse. Den Elev, hvis Af¬

gangsprøve er antaget, erholder et Bevis for at have be¬

staaet Afgangsprøve i Maler=, Billedhugger=, Arkitektur¬

eller Dekorationsskolen.

Det bliver af Skoleraadet nærmere at bestemme, hvor

Opgaverne skulle bestaa.

Den Tid paa Aaret, da Eleverne kunne indstille sig

til Afgangsprøve bestemmes af Skoleraadet.
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Elever af Modelskolen kunne kun 4 Gange deltage i 20. April.

Afgangsprøve, og Elever af Arkitektur= eller Dekorations¬

skolen kun 6 Gange.

§ 14.

Præmier og Stipendier.

Under Forudsætning af de fornødne Pengemidlers Til¬

stedeværelse kunne Fagudvalgene efter Indstilling af ved¬

kommende Klassebestyrer tildele Præmier for særlig gode

Arbeider, der ere udførte paa Skolen, og som da blive

Skolens Eiendom. Paa lignende Maade kan der bevilges

Pengemidler til at lade afstøbe særlig gode modellerede

Arbeider, og der kan tildeles Understøttelse til flittige og

begavede Elever, der ikke have Raad til at vedblive med

deres Studier.

§ 15.

Betaling for Adgang til Undervisningen og til Prover.

For Adgang til en Dagklasse med 4½ Timers Un¬

dervisning daglig erlægges 20 Kr. for 4 Maaneder.

For Adgang til Aftenklasserne med 2 Timers Un¬

dervisning hver Aften er Betalingen 10 Kr. for 4

Maaneder.

Samme Betaling erlægges for Adgang til Øvelser i

Perspektivklassen.

Enhver, der indstiller sig til Afgangsprøve, erlægger

20 Kr. Naar han bestaar Prøven, erholder han Afgangs¬

beviset udfærdiget gratis.

Hvad der saaledes indkommer, tilfalder Akademiets

Kasse. Fagudvalget kan undtagelsesvis tilstaa trængende

og flittige Elever med særdeles gode Anlæg fri Adgang

til Undervisningen for et Aar ad Gangen og fri Adgang

til Afgangsprøve.
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§ 16.

Aarlig Udstilling af Skolearbeider.

Paa en Tid af Aaret, som nærmere bestemmes af

Ministeriet for Kirke= og Undervisningsvæsenet, efter For¬

slag af Skoleraadet, udstilles Skolearbeiderne for det for¬

løbne Aar i 14 Dage for Publikum.

Regulativ for Undervisningen i Bygnings¬

Statik og borgerlig Bygningskunst samt for Af¬

holdelsen af de Prøver i disse Fag, som give Ad¬

gang til Afgangsprøve for Arkitekter ved det kon¬

gelige Akademi for de skjønne Kunster, gjældende

for de tekniske Skoler i Kjøbenhavn, Odense og

Aarhus.

1. Undervisningen i Bygnings=Statik og Konstruk¬

tionstegning med Beregninger skal omfatte Kursus i statiske

Læresætninger af Læren om Materialernes Styrke og om

Beklædningsmures og Hvælvingers Stabilitet, i et saadant

Omfang, at Eleven, forsaavidt det lader sig gjøre uden

Anvendelse af den høiere Mathematik, med Sikkerhed kan

løse de konstruktive Opgaver, som i det daglige Liv kunne

stilles til en Arkitekt. Indøvelse af det theoretiske Grundlag

skal gaa Haand i Haand med dettes Anvendelse paa

stedse fremskridende Konstruktioner i Træ, Jern og Sten,

ved hvilke ogsaa de grafostatiske Fremgangsmaader skulle

anvendes.

Med Hensyn til Omfanget af Undervisningen fast¬

sættes for Elever med de nødvendige Forkundskaber mindst

20 Timers ugentlig Undervisning i to Vinterkursus  5

Maaneder.
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Som afsluttende Arbeider i Konstruktion i Kursus skal 24. April.

udføres de i Kunstakademiets Plan foreskrevne 4 Konstruk¬

tioner i Træ, Jern, Sten og blandet Materiale, gjennem¬

førte i alle Enkeltheder og med passende Sirlighed i Ud¬

førelsen, samt ledsagede af Beregninger, Beskrivelser og kal¬

kulatoriske Overslag. Ved disse Konstruktioner maa de

grafostatiske Løsninger være medtagne.

2. Undervisningen i borgerlig Bygningskunst og Kon¬

struktionstegning uden Beregninger skal tillige omfatte Kur¬

sus i Bygningskonstruktionslære, hvori Eleven faar detail¬

leret Belæring om de ved almindelig Husbygning fore¬

kommende Sten=, Jern= og Trækonstruktioner, og den

maa iøvrigt gaa ud paa at sætte Eleven i Stand til

at levere fuldstændige Tegninger til et borgerligt Hus's

Konstruktion, men uden Fordring paa Stil i Henseende til

Formen.

Med Hensyn til Undervisningens Omfang, Bygnings¬

konstruktionslære iberegnet, fastsættes mindst 10 Timers

ugentlig Undervisning i 3 Vinterkursus å 5 Maaneder, og

den afsluttes med følgende Opgaver:

enten a) efter tildels opgivet Plan paa indskrænket Grund

en større almindelig flere Etages Bygning til

Veboelse med Planer, Profiler, detaillerede Be¬

skrivelser og Overslag,

eller b) efter tildels opgivet Plan en mindre Bygning til

Beboelse med Planer, Profiler, tarvelig Facade,

Beskrivelse og Overslag.

3. Naar Eleven er kommet saa vidt frem i Statik¬

undervisningen, at han ønsker at skride til de i §1 nævnte

afsluttende Arbeider, faar han fra vedkommende Skole med¬

delt sig skriftlig de nødvendige Opgaver. Skolen beholder

Gjenpart deraf, hvorpau Eleven har bevidnet, at de stemme

med de originale Opgaver. 147
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Under Løsningen af disse Opgaver har Eleven Adgang

til at benytte de Haandbøger, som han selv maatte ønske,

men han maa ikke modtage nogen Hjælp fra Læreren eller

af sine Kammerater, hvorom fornøden Attest afgives af

Læreren.

Prøverne aflægges en Gang aarligt ved Slut¬4.

ningen af Vinterkursus og bestaa i:

A. For Bygningsstatik:

Fremlæggelse af de i § 1 nævnte i Kursus udførte1)

1 Konstruktioner i Træ, Jern, Sten og blandet

Materiale. Der gives herfor 5 Karakterer, 1 for

hver Konstruktion og 1 særskilt Karakter for samtlige

Tegningers Udførelse.

Løsningen af 2 skriftlige Opgaver. Disse Opgaver2)

affattes af de i § 5 nævnte 2 Fagmænd, som ere

Medlemmer af Bedømmelseskomiteen, og tilstilles

forseglede de tre tekniske Skoler, hvor de først

aabnes ved de skriftlige Prøver, som foregaa paa

samme Dag og paa samme Tid i alle Skolerne.

Opgaverne skulle være beregnede paa at vise, at

Eleverne have tilegnet sig Bygningsstatikens Theori,

og deres Løsning skal ikke kræve nogen Konstruktion

ved Præcisions=Instrumenter. Der gives 4 Timer

til hver Opgaves Løsning. Paa hver Løsning be¬

mærker den Tilsynshavende det Klokkeslet, hvorpaa de

ere afleverede. For hver af disse skriftlige Prøver

gives 1 Karakter.

B. For borgerlig Bygningskunst:

Fremlæggelse af det i § 2 nævnte afsluttende Ar¬

beide, hvorfor der gives 2 Karakterer, nemlig 1 for

Udarbeidelse og Tegningens Udførelse og 1 for Be¬

skrivelse og Overslag.

5.Bedømmelsen af de i det foregaaende nævnt¬

Prøver sker af Examenskomiteer, en for Bygnings=Stati
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og en for borgerlig Bygningskunst. Hver Komite bestaar 24. April.

af to ved Foranstaltning af det tekniske Selskabs Skole i

Kjøbenhavn valgte ansete Fagmænd, der ikke tilhøre

Skolernes Lærerpersonale, samt for hver Skoles Prøver

Lærerne i vedkommende Fag ved den paagjældende Skole.

De i § 4 nævnte Prøver ville forseglede være at til¬

stille de forskjellige Medlemmer af Examenskomiteerne til

Gjennemsyn. Naar dette er tilendebragt, samles Cen¬

sorerne i Kjøbenhavn med Lærerne fra alle 3 Skoler, som

da en ad Gangen med Censorerne foretage den endelige

Bedømmelse for hver Skoles Vedkommende, hvorefter en

fælles Raadslagning mellem Censorerne og alle 3 Lærere

finder Sted angaaende eventuelle Forandringer i Under¬

visningen.

Hovedkarakteren er „Bestaaet“ eller „Ikke bestaaet“

„Bestaaet“ tildeles, naar Summen af Specialkarak¬

tererne (ug — 7, mg — 5,8 — 3, tg - 1, mdl —

—1 og Slet — —) er over eller lig det dobbelte af

Karakterernes Antal, og „Ikke bestaaet“ tildeles, naar

Summen af disse Karakterer er under det dobbelte af

deres Antal.

6. Prøverne afholdes 1. Gang efter dette Regulativ

i Foraaret 1890 for Kjøbenhavns og Odenses Vedkom¬

mende og for Aarhus, saa snart der i denne Skole har

været etableret den i §§ 1 og 2 nævnte Undervisning i to

og tre normale Vinterhalvaar, og til Prøverne kunne kun

indstille sig de Elever af de nævnte Skoler, som i dette

Tidsrum have gjennemgaaet den i §§ 1 og 2 angivne

Undervisning. Hvorvidt og paa hvilke Betingelser det und¬

tagelsesvis under særlige Forhold skal kunne tillades andre

at indstille sig til Prøve, afgjøres i det enkelte Tilfælde af

Bestyrelsen for Kjøbenhavns tekniske Skole.

7. Udgifterne til Honorering af de i § 5 nævnte to

for Skolerne fælles Censorer for hvert Fag afholdes af
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24. April. Skolen i Kjøbenhavn, der ogsaa har at afgive Lokale til

Bedømmelsen, hvorimod hver Skole for sig maa afholde

Omkostningerne ved Faglærernes Reise til og Ophold i

Kjøbenhavn.

Skolen i Kjøbenhavn har Ansvaret for, at de fornødne

Aftaler om Aflæggelsen af Prøver og Foretagelse af Be¬

dømmelsen m. m. sker i rette Tid og paa rette Maade;

ved Divergents om Tiden for eller Ordningen af disse

eller lignende Forhold, forsaavidt de ikke ere foreskrevne

i dette Regulativ, har Skolen i Kjøbenhavn den endelige

Afgjørelse.

26. April. Bekjendtgjørelse vedrørende den internationale

Nr. 83. Kouvention angaaende undersøiske Telegrafkablers Be¬

skyttetse. (Udenrigsministeriet).

Under 1. December 1886 er der af de Befuldmægtigede

for de Regjeringer, der have undertegnet Konventionen af

14. Marts 1884 angaaende undersøiske Telegrafkablers Be¬

skyttelse, blevet udfærdiget følgende:

Deklaration.

Undertegnede Befuldmægtigede for de Regjeringer, der

have undertegnet Konventionen af 14. Marts 1884, an¬

gaaende undersøiske Telegrafkablers Beskyttelse, ere i Er¬

kjendelsen af Nytten af nærmere at bestemme Meningen af

Udtrykkene i nævnte Konventions Artikler 2 og 4 komne

overens om følgende Deklaration:

Da der er opstaaet visse Tvivl angaaende Forstaaelsen

af Ordet „forsætligt“ i Artikel 2 i Konventionen af 14.

Marts 1884, er det aftalt, at den i nævnte Artikel inde¬

holdte Bestemmelse om Strafansvar ikke har Anvendelse

paa de Brud eller Beskadigelser, der tilfældigvis eller nød¬

vendigvis bevirkes ved Istandsættelse af et Kabel, forsaavidt
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alle Forholdsregler ere trufne for at undgaa disse Brud 26. April.

eller Beskadigelser.

Det er ligeledes aftalt, at Artikel 4 i Konventionen

ikke har havt andet Formaal og ikke skal have anden Virk¬

ning end at paalægge hvert Lands kompetente Domstole at

afgjøre, overensstemmende med deres Love efter Tilfældets

Beskaffenhed, Spørgsmaalet om det civilretlige Ansvar for

den Kabeleier, som ved Lægning eller Istandsættelse af sit

Kabel foranlediger Brud eller Beskadigelse af et andet Kabel,

ligesaavel som Følgerne af dette Ansvar, naar det befindes

at være tilstede.

Udfærdiget i Paris den 1. December 1886 og for

Tysklands Vedkommende den 23. Marts 1887.

(Underskrifterne.)

Endvidere er der under 7. Juli 1887 af de samme

Regjeringers Befuldmægtigede blevet udfærdiget følgende:

Slutningsprotokol.

Undertegnede Befuldmægtigede for de Regjeringer, der

have undertegnet Konventionen af 14. Marts 1884 an¬

gaaende undersøiske Telegrafkablers Beskyttelse, ere, efter at

være komne sammen i Paris, for, overensstemmende med

Artikel 16 i denne internationale Akt, at bestemme Dagen

for Konventionens Ikrafttræden, komne overens om følgende:

I. Den internationale Konvention af 14. Marts 1884

angaaende undersøiske Telegrafkablers Beskyttelse skal træde

i Kraft den 1. Mai 1888, dog paa Betingelse af, at de af

de kontraherende Regjeringer, som endnu ikke have vedtaget

de i Konventionens Artikel 12 foreskrevne Forholdsregler,

inden nævnte Dag have opfyldt denne Bestemmelse.

II. De Forholdsregler, som de nævnte Stater maatte

vedtage til Gjennemførelse af forannævnte Artikel 12,

skulle meddeles de øvrige kontraherende Magter gjennem

den franske Regjering, der er bemyndiget til at undersøge

deres Indhold.
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26. April.

28. April.

30. April.

Nr. 84.

322 Res. ang. en Embedsm. Uniformering og Rang¬

III. Den franske Republiks Regjering er ligeledes be¬

myndiget til at undersøge de Lovbestemmelser eller anord¬

ningsmæssige Forholdsregler, som i Overensstemmelse med

Artikel 12 maatte blive vedtagne, for deres respektive Landes

Vedkommende, af de Stater, som ikke have taget Del i Kon¬

ventionen og som øuske at benytte sig af Adgangen til at

tiltræde den overensstemmende med Artikel 14.

Til Bekræftelse heraf have de undertegnede Befuld¬

mægtigede affattet nærværende Slutningsprotokol, der skal

betragtes som en integrerende Del af den internationale

Konvention af 14. Marts 1884.

Udfærdiget i Paris, den 7. Juli 1887.

(Underskrifterne).

Under Henhold til Udenrigsministeriets Bekjendtgjørelse

af 18. November 1885 bringes herved endvidere til al¬

mindelig Kundskab, at den internationale Konvention af 14.

Marts 1884 angaaende undersøiske Telegrafkablers Beskyt¬

telse træder i Kraft den 1. Mai d. A.

Allerhøieste Resolution, hvorved bifaldes,

at Straffedommeren i Frederiksberg Birk maa

bære den for Politimestre udenfor Kjøben¬

havn ved allerhøieste Resolution af 21. Ja¬

nuar 1850 reglementerede Uniform, samt

at der tillægges bemeldte Embedsmand den for

Herredsfogder m. Fl. ved allerhøieste Re¬

solution af 20. Mai 1874 bestemte Rang

efter Rangforordningen af 14. Oktober 1746

dens 4. Klasse Nr. 3. (Justitsministeriet).

Bekjendtgjørelse om Forandring i de Vilkaar,

paa hvilke visse under Justitsministeriets Tilsyn

bestyrede Midler maa udlaanes. (Justitsministeriet).
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I Henhold til § 6 i Anordning om Udlaan af 30. April.

Umyndiges og andre under offentlig Bestyrelse eller offent¬

ligt Tilsyn staaende Midler m. m. af 12. November 1870

meddeler Justitsministeriet herved Samtykke til, at der i

Gjældsbreve for Udlaan af Midler, som bestyres under

Justitsministeriets Tilsyn, med Undtagelse af de under

Overformynderiet bestyrede Midler, fremtidig maa betinges

indtil ⅓ Aars Opsigelse fra Kreditors Side.

Anordning om Dag= og Natsignaler for danske 3. Mai.

Nr. 88.Skibe i Havsnød. (Indenrigsministeriet).

Indm. Saml. pag. 324.

Justitsmin. Skr. (til Amtmanden over Ring= 4. Mai.

kjøbing Amt) ang. en Jordemoders Ret til at kræve

Betaling for en paa Fattigvæsenets Rekvisition for¬

gjæves foretagen Reise for at assistere ved en paa

Fattiggaarden under Fattigforsørgelse værende Piges

Barselfærd.

at naar det ved Reglement af

21. November 1810 § 10 ff. paalægges Jordemoderen for

den der angivne Betaling, jvfr. nu Loven af 8. Marts

1856 8 3 og 15. Mai 1875 § 3, „at betjene en Fødende“

eller — som dette Udtryk nærmere er forklaret i Instrux

af 28. September 1877 § 17 sidste Punktum — „at

betjene de Fødende i Fødsel og Barselseng“ kan et Til¬

fælde som det foreliggende, hvor Jordemoderen er kaldet til

Vedkommende 8 Dage, forinden Fødselen indtraadte, ikke

anses som indbefattet under saadan Betjening, hvorfor Mi¬

nisteriet maa formene, at Jordemoderen, ligesom naar der

ellers udenfor Barseltilfælde stilles Krav til hendes Bistand,

er berettiget til særskilt Betaling for hendes Tilstedeværelse

ved den omhandlede Leilighed. * * * * * *
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Bestemmelser om en fri Fortsættelsesskole for

unge Kunstnere. (Ministeriet for Kirke= og Under¬

visningsvæsenet).

I. Under Forudsætning af de fornødne Pengemidlers

Tilveiebringelse skal der paa Charlottenborg indrettes et

rummeligt Atelier, der skal anvendes til en fri Fortsæt¬

telsesskole for unge Kunstnere.

2. Saafremt der iblandt de Kunstnere, der have vundet

Kunstakademiets Afgangsbevis eller paa anden Maade er¬

hvervet sig de dertil svarende Kundskaber og Færdigheder,

skulde danne sig en Kreds af mindst 10 Deltagere, der

maatte ønske paa egen Haand at fortsætte deres Øvelser,

skal Ministeriet for Kirke= og Undervisningsvæsenet efter

Raadførsel med Kunstakademiets Skoleraad paa de nedenfor

anførte Betingelser kunne overdrage disse det nævnte Lokale

til fri Afbenyttelse. Saafremt Midlerne ere tilstede, skal

Ministeriet endvidere kunne udrede Betalingen for Model,

Brændsel, Belysning og Rengjøring, samt tillade, at Aka¬

demiets Samlinger benyttes i dette Lokale, dog kun under

Forudsætning af, at Undervisningen i Akademiets egne

Skoler ikke lider derved.

3. Fortsættelsesskolen skal bestyres af 3, af dens egne

Interessenter valgte Medlemmer der repræsentere Skolen

ligeoverfor Ministeriet og Akademiet og ere ansvarlige for

Ordens Overholdelse i enhver Henseende. Overdragelsen

sker i Regelen for 1 Aar ad Gangen, men kan, naar

særlige Forhold tale derfor, udstrækkes til 3 Aar, og den

skal kunne fornyes. Bestyrerne ere i Reglen forpligtede

til — forsaavidt Pladsen tillader det — at give enhver

Kunstner, der fyldestgjør den i § 2 angivne Betingelse,

Adgang til Øvelserne; dog skal Adgang kunne nægtes, naar

2 af samtlige Interessenter stemme derfor. Bestyrelsen

skal hvert Foraar igjennem Akademiet indsende til Ministeriet
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en Fortegnelse over Deltagerne og Meddelelse om den Tid, 1. Mai.

hvori de have benyttet Lokalet.

I enhver anden Henseende, saasom med Hensyn til

Undervisningsmaaden, Undervisningstiden, Elevantallet, det

Bidrag til Udgifterne, der mulig maatte fordres af Del¬

tagerne, have Fortsættelsesskolens Interessenter fuldstændig

frie Hænder.

4. Fortsættelsesskolens Bestyrelse skal hvert Aar igjen¬

nem Akademiet indsende til Kirke= og Undervisningsmini¬

steriet Regnskab over de med den ovennævnte Institution

forbundne Udgifter.

Bestemmelser om Privatateliers for Kunstnere. 4. Mai.

(Ministeriet for Kirke= og Undervisningsvæsenet).

1. Under Forudsætning af de fornødne Pengemidlers

Tilveiebringelse skal der oprettes et eller flere Privat¬

ateliers, som af Ministeriet for Kirke= og Undervisnings¬

væsenet skulle kunne overdrages til dygtige Kunsinere, for at

de deri kunne bibringe talentfulde Elever videre Uddannelse

i deres Fag. Herfor modtage disse Kunstnere et Vederlag

af Staten.

2. Overdragelsen af saadanne Ateliers sker i Reglen

for 2 Aar ad Gangen, men kan fornyes. Den, til hvem

et saadant Hverv er overdraget, skal være forpligtet til at

modtage mindst det Antal Elever, som Kirke= og Under¬

visningsministeriet maatte bestemme; han skal hvert Foraar

lade afholde en offentlig Udstilling af de i det sidste Aar

udførte Arbeider, og skal samtidig gjennem Kunskakademiet

indsende til Ministeriet en Fortegnelse over de Elever, der

have benyttet hans Undervisning, ledsaget af Meddelelse

om, hvor længe de have benyttet den. I alle andre

Henseender, saasom med Hensyn til Undervisningsmaaden,

Undervisningstiden, osv., har han fuldstændig frie Hænder.
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5. Mai. Anordning om Signaler for Lods. (Marine¬

Nr. 96. ministeriet).

Indm. Saml. pag. 325.

5. Mai. Tillæg til Politivedtægten for Kjøbenhavn af

Nr. 90. Juni 1883 angaaende Forandring af Ved¬22.

tægtens § 69. (Justitsministeriet).

Indm. Saml. pag. 326.

12. Mai. Generaldirektor. for Skattev. Cirk. (til samtlige

Amtmænd) ang. Bygningsafgift af Kjældere.

Paa dertil given Foranledning bringes det herved til

almindelig Kundskab, at Kjældere paa Landet — ligesom i

Kjøbstæderne udenfor Kjøbenhavn — ikke ere fritagne for

Bygningsafgift, fordi de anvendes til Opbevaring af Føde¬

midler og deslige.

12. Mai. Indenrigsmin. Skr. (til en af Inspektørerne ved

Smør= og Margarinekontrollen) ang. Detailhandleres

Forpligtelse til at have et Aftryk af Margarineloven

ophængt i deres Lokale.

I. Anledning af Deres Forespørgsel i behagelig Skri¬

velse af 8. d. M. om, hvorvidt en Detailhandler, der ude¬

lukkende handler med Natursmør, og ingen Margarine

fører i sin Forretning, er pligtig til i Henhold til § 12 i

Lov af 5. f. M. om Fabrikation og Forhandling af Mar¬

garine m. m. at have et Aftryk af Loven ophængt i sit

Lokale, skulde man til behagelig Efterretning tjenstligst med¬

dele Dem, at da Ophængning af Aftryk af Loven er paa¬

budt for ethvert Fabrikations= og Handelslokale, som om¬

fattes af den nævnte Lov, og da de i § 11 givne Forskrifter
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omfatte Udsalg, hvor der falbydes Smør, skjønner Mini¬ 12. Maj.

steriet ikke rettere, end at Reglen i § 12 maa komme til

Anvendelse ogsaa paa saadanne Udsalg.

Indenrigsmin. Skr. (til Amtmanden over 15. Mai¬

Thisted Amt) ang. Forstaaelsen af Bestemmelsen i

Næringsloven af 29. December 1857 § 13 om, at

der ved Meddelelse af Ræringsbevis paa Landet

skal udredes den Kjendelse, som for samme Næring

erlægges i nærmeste Kjøbstad i samme Provinds.

at det ved Afgjørelsen af, hvilken

Kjøbstad der i den omhandlede Henseende er at anse som

den nærmeste, maa komme an paa Afstanden i lige

Linie, uanset om vedkommende Kjøbstad og det Sted paa

Landet, hvor Næringsbruget attraas drevet, ere adskilte ved

et mellemliggende Vand.

Plakat ang. Torvehandlen i Kjøbenhavn. (Kjø¬ 15. Mai¬

benhavns Raadstue).

Indm. Saml. pag. 327.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. (til Biskoppen 15. Mai.

over Sjællands Stift) ang., hvorvidt en Sogne¬

præst særskilt kan ansættes til Snekastning, naar

Præstegaarden er bortførpagtet.

I et hertil direkte indsendt Andragende har Sogne¬

præsten for N. N. Menigheder, ved at tilstille Ministeriet

den hoslagte Sag, besværet sig over, at vedkommende

Sogneraad, uagtet Præstegaardens Jorder drives ved For¬

pagter, og denne ifølge Forpagtningskontrakten er forpligtet

til at præstere al Snekastning af Præstegaardens Hartkorn,
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15. Mai. har ansat ikke blot Forpagteren, men ogsaa Sognepræsten

til Snekastning. Førstnævnte i Forhold til Gaardens Hart¬

korn, Sidstnævnte i Forhold til hans Folkehold.

Efter at Ministeriet i denne Anledning har brevvexlet

med Indenrigsministeriet, skal Ministeriet, i Henhold til

den fra samme modtagne Erklæring over Sagen, tjenstligst

melde, at man maa holde for, at Sognepræsten — uanset at

Forpagteren af Præstegaardsjorderne er ansat til Sne¬

kastning i Forhold til disses Hartkorn —efter den gjæl¬

dende Ret opfylder Betingelserne for særskilt at ansættes til

Snekastning, idet saadan Ansættelse efter det for Amts¬

raadskredsen gjældende Regulativ for hans Vedkommende

skjønnes at kunne foretages i Forhold til hans særlige af

Præstegaardsjordernes Drift uafhængige Folkehold, medens

det selvfølgelig staar Andrageren aabent, hvis han anser

Forpagteren pligtig til ifølge den bestaaende Forpagtnings¬

kontrakt at holde ham fri for det her omhandlede Sne¬

kastningsarbeide, at hævde en saadan kontraktmæssig Ret

overfor Forpagteren, eventuelt ved Domstolenes Mellemkomst.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. (til Skole¬15. Mai.

direktionen for Liunge=Kronborg Herreder) ang.,

hvorvidt Lærerinder ved en Kjøbstadskole skulle med¬

regnes ved Spørgsmaal om, hvor mange af dennes

Lærerposter der skulle være af høieste Lønningsgrad.

at Lærerinderne, som oftere udtalt

af Ministeriet, ville være at medregne ved Bestemmelsen

af, hvor mange af Embederne ved en Kjøbstads Skole¬

væsen der skulle være af høieste Lønningsklasse (Lov af

8. Marts 1856 § 13 og Lov af 29. Marts 1867), og at

der ikke i den Klassifikation, der fremkommer paa denne

Maade, vil kunne foretages nogen Forandring uden Mini¬

steriets Samtykke.
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Bekjendtgjørelse ang. Farven for Margarine. 17. Mai.

Nr. 95.(Indenrigsministeriet).

Indm. Saml. pag. 327.

Generaldirektor. for Skattev. Cirk. (til samt= 18. Mai.

lige Amtmænd og Retsbetjente) ang. Stempling

m. v. af de Bøger, som Margarineforhandlere ere

pligtige at føre.

Det bringes herved til almindelig Kundskab, at de i

§§ 2, 7 og 9 i Lov af 5. April d. A. om Fabrikation og

Forhandling af Margarine m. m., jvfr. Indenrigsmini¬

steriets Bekjendtgjørelse Nr. 71 af 12. s. M., ommeldte

Bøger ikke ere stempelpligtige, ligesom der heller ikke for

deres Autorisation vil være at erlægge noget Gebyr.

Bekjendtgjørelse om Stempling af Policer ved= 23. Mai.

rørende Forsikringer mod Ulykkestilfælde. (General= Nr. 99.

direktoratet for Skattevæsenet).

Indm. Saml. pag. 327.

Indenrigsmin. Skr. (til en af Inspektørerne ved 24. Mai.

Smør= og Margarinekontrollen) ang. Forstaaelsen af

Ordene i Margarinelovens § 12: „ethvert Meieri,

hvor der benyttes fremmed Hjælp“

at der herved maa forstaas

ethvert Meieri, hvor Arbeide udføres ved andre end Hus¬

bonden selv, hans Hustru eller Børn.
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Skr. ang borgerlig Vielse.330

Institsmin. Skr. (til Kjøbenhavns Magistrat

ang. borgerlig Vielse af et til den engelsk=refor

merte eller den anglikansk=biskoppelige Menighel

hørende Par.

I Skrivelse af 8. dennes har Magistraten med Hensyr

til, at N. N., bosiddende i England, og Frøken N. N., de

nu har Bopæl paa Frederiksberg, have fremsat Begjærin,

om at maatte indgaa Ægteskab for Magistraten, forespurgt

om der haves Hjemmel til at efterkomme Andragernes Be

gjæring, som de have støttet paa, at de, da de begge tilhør

den engelsk=reformerte Kirke, og samme ikke er anerkjend

som Troessamfund i Danmark, ikke kunne blive viede i der

herværende engelske Kirke.

Foranlediget heraf skal man efter at have brevvexle

med Kirke= og Undervisningsministeriet tjenstligst melde, a

ligesom der, forsaavidt de Paagjældende henhøre til den re

formerte Kirke, ikke her i Staden findes nogen engelskere

formert Menighed og altsaa heller ikke nogen til Viels

berettiget Præst, saaledes turde der ogsaa være Grund ti

at antage, at de i Virkeligheden henhøre til den anglikansk¬

biskoppelige Menighed“, og under begge Forudsætninge¬

maa man anse Betingelserne for borgerlig Vielse for a

være tilstede.

*)Med Hensyn til denne Menighed tilskrev Justits¬

ministeriet under 11. November 1887 Udenrigsmini¬
steriet saaledes:

Ved hertil at oversende et Udenrigsministeriet a
den her akkrediterede engelske Gesandt tilstillet Me¬

morandum af 29. f. M. hvori forespørges, om er

Vielse af britiske Undersaatter, foretagen af Præster

ved den herværende anglikanske Menighed, stifter e
ifølge danske Ret gyldigt Ægteskab, har velbemeldt¬
Minifterium, forinden Gesandtens Forespørgsel be¬
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Reglement for Anvendelsen af de Papirsorter, 26. Mai.

som af Ministeriet for Kirke= og Undervisnings= Nr. 101.

væsenet anskaffes eller bestilles til Brug i Stats¬

tjenesten, samt om Blæk til samme Brug. (Mini¬

steriet for Kirke= og Undervisningsvæsenet).

Efter at det ved allerhøieste Resolution af 19. Januar

d. A. har behaget Hans Majestæt Kongen at bifalde, at

det overdrages Ministeriet for Kirke= og Undervisnings¬

væsenet at udarbeide et Reglement, der bestemmer, hvilke

Papirsorter fremtidig skulle anvendes til Statstjenestens

forskjellige Brug, og at autorisere de Blæksorter, som ude¬

lukkende ville være at bruge i Statens Tjeneste, vil Mini¬

steriet efter derom at have korresponderet med de øvrige

kongelige Ministerier herved have fastsat følgende:

I. Afsnit.

Skrivpapir.

§ 1.

Om Klassificeringen af Skrivpapirsorterne.

Kvaliteten af de Skrivpapirforter, som skulle anvendes

i Statstjenesten, bestemmes paa dobbelt Maade, saaledes at

ide dels skulle tilfredsstille visse Minimumsfordringer

Henseende til Styrke, dels skulle have en vis Minimums¬

godhed i Henseende til Stof=Sammensætning, hvorhos

svares, begjært en Udtalelse over Sagen fra Justits¬
ministeriet.

Foranlediget heraf skal man tilbagemelde, at man
maa tiltræde Udenrigsministeriets i nævnte Skrivelse
fremsatte Auskuelse, hvorefter en saadan Vielse ikke

stifter et efter dansk Ret gyldigt Ægteskab, forinden
bemeldte Menighed har opnaaet Statens Anerkjendelse
af, at dens Geistlige med borgerlig Virkning kunne
forrette kirkelige Handlinger.
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26. Mai. de skulle være limstærke og ikke vise Spor af Klor

eller fri Syrer.

Til Bestemmelsen af Styrken hører et Minimum i

Henseende til Bristningslængde, Strækningsevne og Evne

til Modstand mod Sammenkrølning og Gnidning. Ved

Bristningslængde forstaas den Længde (udtrykt i

Meter) af en overalt ligebred Papirstrimmel, ved hvilken

denne vilde briste ved sin egen Vægt, naar den blev op¬

hængt ved den ene Ende. Bristningslængden bestemmes

for Strimler udskaarne baade parallelt med og vinkelret

paa Maskinretningen i Papiret, og Gjennemsnittet af de

fundne Værdier bliver bestemmende for Bestemmelsen af

Papirets Styrke. Bristningslængden paavirkes ikke af Pa¬

pirets Sværhed; den stiger forholdsvis med Papirets

Kvalitet, i Almindelighed fra 2,000 Meter til 7,000 Meter

og derover. Strækningsevnen maales under de Brist¬

ningsprøver, ved hvilke Bristningslængden bestemmes, og

den angives i Procent af den undersøgte Papirstrimmels

oprindelige Længde. Strækningsevnen tiltager ligeledes

med Papirets Godhed og vil som oftest vaxiere mellem 1

og 6 pCt. Evnen til Modstand mod Sammenkrøl¬

ning og Gnidning bestemmes ved en Prøve paa fri

Haand, som enhver let kan foretage, idet Papiret nogle

Gange foldes sammen til en Kugle og atter pilles op,

hvorefter det gnides mellem Hænderne som Tøi, naar dette

vaskes. For at værdsætte Papiret efter denne Prøve er

fastsat en Talrække, hvis enkelte Tal betegne den følgende

hosføiede Egenskab:

0 — overordentligringe,

1 — meget ringe,

2 — ringe,

3 — jævn,

4 — temmelig stor,

5 — stor,
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6 — meget stor,

7 — overordentlig stor.

Som overordentlig ringe betegnes Modstandsevnen hos det

Papir, som allerede faar Rifter eller Huller under Sam¬

menkrølningen og Udfoldningen, hvilket især vil være Til¬

fældet med Papir, som indeholder en større Del af slebet

Træmasse eller mineralske Fyldestoffer. Efter de anførte

Styrkebestemmelser inddeles de forskjellige Papirer i sex

Styrkeklasser, saaledes som følgende Tabel viser:

Tabel I.

Styrkeklasse I—VI.

—

Klasse. 3.1. 4. 5.2. 6.

——

a. Gjennemsnitlig Brist¬

ningslængde i Meter,

mindst 300040006000 5000 2000 1000

b. Gjennemsnitlig Stræk¬

iningsevne, angivet

pCt. af Papirstrimlens

oprindelige Længde,

4 3 21.412mindst 2 11

c. Evne til Modstand

mod Sammenkrølning

6 5 4 36og Gnidning, mindst 1

— ———————————

Naar et Papir ikke paa en Gang har alle de i samme

Vertikalspalte for 2, b, c opførte Talværdier, vil det være

at henføre til en lavere Styrkeklasse. Hvis f. Ex. et Papir

for a og e vel har Værdierne for Styrkeklasse III, men

1889.
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26. Mai. for b kun har 2½ pCt., lan det kun regnes til Styrke¬

klasse IV.

Efter Stofsammensætningen inddeles de forskjel¬

lige Papirsorter i 4 Stofklasser, nemlig:

Tabel II.

Stofklasse I—IV.

I. Stofklasse:

Papirer af Klude (Linned, Bomuld eller Hamp)

med ikke over 2 pCt. Askeholdighed.

II. Stofklasse:

Papirer af Klude (Linned, Bomuld eller Hamp)

med Tilsætning, dog ikke mere end 25 pCt., af Træ¬,

Straa= eller Esparto=Cellulose; Askeholdigheden maa

ikke overstige 5 pCt. og slebet Træmasse maa ikke

findes i Papiret.

III. Stofklasse:

Papirer af Stoffer efter Fabrikens eget Valg, dog

uden Tilsætning af slebet Træmasse, og med en

Askeholdighed af mindre end 15 pCt.

IV. Stofklasse:

Papirer af ligegyldig Sammensætning og med

ligegyldigt Askeindhold.

Lige med slebet Træmasse i Tabellen regnes ogsaa

slet renset Cellulose, der ligesom slebet Træ reagerer rødt

ved Paahældning af saltsur Phloroglucinopløsning. Uld

maa ikke findes i Papirerne af Stofklasse I—III. Aske¬

indholdet er i Tabellen angivet i Procent af Papirets

Vægt; Papir, som er fremstillet af rene Cellestoffer, vil

have et Askeindhold fra ½—3 pCt., men naar mineralske

Fyldestoffer ere indblandede, kan Askeindholdet stige til 20

pCt. og derover.
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§ 2.

Anvendelsen af de forskjellige Papirklasser.

I Overensstemmelse med de fremstillede Regler ville

Minimumsfordringerne til de Skrivpapirsorters Godhed,

som fremtidig skulle anvendes til de forskjellige Formaal i

Statstjenesten, være at foreskrive ved at angive den Stof¬

klasse og den Styrkeklasse, under hvilke Papirsorterne i det

mindste skulle kunne henføres.

Til de forskjellige Dokumenter,Protokoller, Skrivelser,

Koncepter, Regnskabsbilag m. m., hvad enten disse bruges

med paatrykte Skemaer eller med Liniering, ville herefter

følgende Papirkvaliteter som Regel være at benytte, idet det

dog overlades til Embedsmændenes Skjøn, om der ikke til

enkelte Protokoller eller Akter, som paa Grund af særlige

ved Embedet herskende Forhold kunne være udsatte for

extraordinært Slid, bør anvendes noget bedre Papir, end

den opførte Minimumskvalitet angiver. Det er en

Selvfølge, at den følgende Anvisning ikke kan være ud¬

tømmende; i Tilfælde, hvor Forskrift mangler, vil der være

at vælge Papir i Lighed med det, som anvendes til Proto¬

koller og Akter af tilsvarende Vigtighed.

A. 1. Papir af Stofklasse I. og Styrke¬

klasse I. anvendes til Protokoller, Dokumenter

og Aktstykker, som ere særlig vigtige, eller som

ere udsatte for extraordinært Slid, saasom:

a. For Udenrigsministeret:

1. Dokumenter vedrørende Kongehuset.

2. Traktater med tilhørende Akter.

b. For Embeder under Krigsmininisteriet.

1. Officers=Etater og Anciennetetslister.

c. For Embeder under Finansministeriet til:

1. Kongelige Skjøder og Adkomstdokumenter paa

Statseiendomme.

1888.

26. Mai.
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2. Postrevisionens Afregningsbilag med fremmede Post¬

bestyrelser.

d. For Embeder under Justitsministeriet til:

1. Høiesterets Voteringsprotokoller.

2. SkiftekommissionensRepartitionsprotokoller.

3. Generalregistre.

4. „Hvide Bog“

5. Panteregistrene.

For Embeder under Ministeriet for Kirke= ogC.

Undervisningsvæsenet:

1. Obligationer for Laan af offentlige Midler.

2. Dokumenter, udstedte af Private, hvorved der stiftes

Forpligtelser lige overfor det Offentlige, som ved¬

komme faste Eiendomme eller Tiender.

2. Papir af Stofklasse I. og Styrke¬A.

klasse II. anvendes til vigtigere Protokoller,

Dokumenter og Akter, saasom til:

a. Følgende almindelige Protokoller og Akter:

1. Kongelige og ministerielle Expeditioner, saasom:

Bestallinger, Bevillinger og Privilegier.

2. Forestillinger til Hs. Maj. Kongen og Kopibøger

(Registranter) over kongelige Expeditioner.

3. Registerprotokoller.

4. Bøger over indkomne Breve, saasom: Registra¬

turer, Journaler, Referatprotokoller, Resolutions¬

protokoller m. m.

5. Beskikkelser for Bestillingsmænd og lignende.

Endvidere for:

b.Udenrigsministeriet:

1. Kongelige Notifikationer og Svarskrivelser.

2. Kreditiver, Rekreditiver og Patenter.

c. Krigsministeriet og derunder sorterende Em¬

beder til:

1 Værnepligtiges Afregningsbøger.
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2. Afdelings=Stambøger.

3. Betænkninger og lignende Udarbeidelser over tek¬

niske Spørgsmaal.

4. Afskedspatenter og Hæderstegnspatenter.

5. Reisepas.

Marineministeriet og derunder sorterende Embeder:

1. Afskedspatenter, Lodspatenter.

2. Hjemsendelsespas, Kassatiousattester.

3. Betænkninger m. v over tekniske Spørgsmaal.

4. Stambøger og Stamruller.

5. Skibsjournaler, Sømærkebøger.

Finansministeriet og derunder sorterende Em¬

beder til:

1. Alle i Domæneexpeditionskontoret førte Bøger.

2. Overførsternes og Skovreguleringens Protokoller;

Skovridernes Journaler med Registre og lignende

Protokoller; sammes Udbytte=, Udgifts= og Kultur¬

protokoller.

3. Syusprotokoller over Embeds= og Tjenesteboliger.

4. Alle Finanshovedkassens autoriserede Bøger.

5. Den kongelige Mønts Leverance= og Udmøntnings¬

protokoller.

6. De af de militære Ministeriers Revision og De¬

cision udfærdigede Depositobeviser for stillede Kav¬

tioner.

7.Policer fra Livsforsikringsanstalten.

Justitsministeriet og derunder sorterende Em¬

beder (Udskrivningsvæsenet og Sundhedskollegiet) til:

1. Afskedspas, Indtegningsbeviser, Rullepapir, Sø¬

fartsbøger, Skudsmaalsbøger for Tjenestetyender

og Opholdsbøger for Udlændinge.

2. Høiesterets Tingbog. Høiesterets Domsakter i kri¬

minelle Sager og Høiesterets Voteringspapir.

3. Dom=, Decisions= og Kjendelsesprotokoller.

Tolvie Hæfte. 15

1888.

——

26. Mai.
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1. Skjøde= og Pantebøger.

5. Skifte= Foged=, Auktions= og Notarialprotokoller.

6. Hoved= og Kassebøger.

7. Forligsprotokoller.

8. 1. Ark af bekræftede Udskrifter og af Aktsbeskrivelser,

samt, hvis disse bestaa af flere sammenhæftede Læg,

det yderste Ark og sidste Læg.

8. Auktions= og Udlægsskjøder ag Transporter.

Indenrigsministeriet og derunder sorterende Em¬

beder:

1. Hovedbøger, Aktivbøger m. m., som føres i Post¬

væsenets Overbestyrelses Bogholderi.

2. Protokoller, vedrørende Embedsboliger og Embeds¬

jorder.

3. Landvæsenskommissionsprotokoller.

4. Alimentationsresolutioner.

5. Matrikelprotokoller.

6. Attester om borgerlig Vielse.

Embeder under Ministeriet for Kirke= og Un¬

dervisningsvæsenet til:

1. Ministerial-Kirke=)bøger, hvad enten Staten, Stif¬

telser eller Private ere Kirkeeiere, og Udskrifter

af disse.

2.Præsternes „Embedsbøger“ (Liber daticus).

3. Universitetets, Stistelsernes og Kirkernes Jorde¬

bøger og Hovedbøger.

4. Kirke= og Præstegaardssynsprotokoller, Bispernes

og Provsternes Visitatsprotokoller.

5. Landemodsprotokoller.

6. Universitetsmatriklen, de lærde Skoler og Semi¬

nariernes Indtegningsprotokoller, Klostres og Ho¬

spitalers Indskrivningsprotokoller.

(. De lærde Skolers og Seminariernes Censurproto¬

koller, Afgangsexamensprotokoller, Karakter= og
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Testimoniumsprotokoller for Universitetsexaminerne. 26. Mai.

Protokollerne over de geistlige praktiske Prøver.

Afgangsexamensbeviser, Beviser for at have be¬8.

staaet Skolelærer= og Lærerindeexaminer, Univer¬

sitetets Examenstestimonia, Examensbeviser for de

geistlige praktiske Prøver. Kaldsbreve for Lærere,

Kollatser for Præster og Lærere.

Protokollerne for Beretninger om Præsteembederne.9.

10. Ordinationsprotokoller.

11. Kaldsbøger over Beskikkelser til Præste= og Skole¬

embeder.

B. Papir af Stofklasse II. (eller I.) og

Styrkeklasse III. anvendes til almindelige Pro¬

tokoller og Akter, Korrespondance= og Koncept¬

papir, for hvis Varighed der ikke kan sættes

nogen Grændse, saasom til:

a. Alt beskrevet Papir, som er bestemt til varig Opbe¬

varing i Akterne, saasom:

1. Almindeligt Skrivpapir til Korrespondance mellem

Embedsmændene og Autoriteterne indbyrdes, jvfr.

dog nedenfor C. 2. 1. og § 5.

2. Koncepter, som blive opbevarede, og Konceptbøger.

Forsaavidt Konceptpapir kun bruges til ubeskrevne

Omslag, er Papir af Stofklasse III, Styrkeklasse

III. tilstrækkelig godt.

3. visse Skemata, Attester, Lister, Blanketter m. m.

4. Regnskabsdele og Regnskabsbilag, som ikke ere

undergivne Kassation efter visse Aars Forløb,

saasom Amtstueregnskaberne, alle Regnskaber med

Oversigter, Antegnelser og lignende uden Hensyn

til, at de maaske kun have Betydning for Revi¬

sionen og Administrationen i en mindre Aarrække.
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5. Saadanne Henvendelser og Skrivelser fra Stats¬

myndighederne til Private, som kunne antages at

have mere end øieblikkelig Betydning for disse.

b. Kopibøger over udgaaende Skrivelser, hvor saadanne

haandskrives.

C.Hoved=, Kasse= og Aktivbøger, forsaavidt der ikke for

visse Embeder er foreskrevet en anden Papirsort.

Endvidere for:

d. Embeder under Krigsministeriet til:

1. Rapportbøger.

2. Befalingsbøger.

3. Straffebøger.

4. Meldingsbøger.

5. Afregnings= (Undermunderings=) Bøger.

6. Afdelings=Inventarieprotokoller.

7. Hovedbøger for Munderingsøkonomien.

8. Bøger over Mandskabets Stambetegnelser og Hel¬

bredsforhold.

9. Underafdelings=Stambøger.

10. Styrke= og Forfremmelseslister.

11. Forholdsattester.

12. Reisetilladelser.

13. Udskrifter af Stambogen for Værnepligtige.

14. Krigsretternes Protokoller.

Embeder under Marineministeriet til:

1. Skyldbøger.

2. Reisetilladelser.

3. Krigsretternes Protokoller.

Finansministeriet og derunder sorterende Embeder:

1. Høringsskrivelser, som udgaa fra Finansministeriets

1. Departement.

2. Alt Papir, som bruges af eller udsendes fra Do¬

mæneexpeditionskontoret, og som ikke skal have

Styrkeklasse II.
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3. 1. Revisionsdepartements Antegnelser, Vedtegnin= 26. Mai.

ger, Decisioner, Bygningsafgiftsregistre, til Regn¬

skaberne over Statens Indtægter af Kjøbstæderne

og til Stempel= og Sportelregnskaberne

Toldrevisionens Antegnelser, Kontobøger, Gjen¬4.

parter af Decisioner og Noter.

De fra de militære Ministeriers Revision og De¬5.

cision udgaaende Notater til Regnskaberne og De¬

cisioner paa Notaterne.

6. Invalidebestyrelsens lægekyndige Konsulents Pro¬

tokoller.

7. Alle Finanshovedkassens ikke autoriserede Proto¬

koller.

Embeder under Justitsministeriet (Udskrivnings¬

væsenet og Sundhedskollegiet) til:

1. Justitsprotokoller.

2. Forhørsprotokoller.

3. Vidneprotokoller.

4. Registreringsprotokoller.

5. Retslister og Tægtedagslister.

6. Indre Ark i Udskrifter og Aktsbeskrivelser.

7. Sporteljournaler.

Indenrigsministeriet og derunder sorterende Em¬

beder:

1. Alle Magistratsprotokoller.

2. Forhandlingsprotokoller for Separations= og Skils¬

missesager.

3. Protokoller over Valgene til Rigsdagen.

4. Protokoller over frivillige Svendeprøver.

5. Næringsadkomster.

6. Postbefordrings=,Brevsamlings=, Landpost= og

lignende Kontrakter

157
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Embeder under Ministeriet for Kirke= og Un¬i.

dervisningsvæsenet til:

1. Skolekommissionsprotokoller og Skoleplaner.

2. Legatprotokoller.

3. Universitetets Obligationsbøger.

4. Borger= og Almueskolernes, de lærde Skolers og

Seminariernes Examensprotokoller.

5. Alle de for de offentlige Stiftsmidler, Kirkerne,

Hospitalerne og Legaterne aflagte Regnskaber med

Bilag.

6. Protokollerne over Ansættelse af Præsteenkepen¬

sioner.

7. Protokoller over Ordinanders Levnedsløb.

Papir af Stofklasse III. og StyrkeklasseC.

III. anvendes til Protokoller og Akter, som kun

ville blive opbevarede en forholdsvis kortere

Tid, eller til hvis Varighed det er unødvendigt

at stille større Fordringer, saasom til:

a. Følgende almindelige Protokoller og Akter:

1. Skrivpapir til Høringsskrivelser (dog med Und¬

tagelse af Finansministeriets 1. Departement, se

ovenfor), Erindringsskrivelser eller lignende Skri¬

velser, saasom til Posthusenes indbyrdes Tjeneste¬

korrespondance, jvfr. ovenfor A. 2. 1. og § 5.

2. Koncepter til saadanne Skrivelser samt til Regn¬

skaber, der skulle renskrives paa Papir af Stof¬

klasse II. Styrkeklasse III.

3. Regnskabsdele, som ville blive kasserede inden høist

20 Aars Forløb, forsaavidt de ikke nævnes neden¬

for under D. eller maa stilles lige med de der

opførte.

Endvidere for:

b. Krigsministeriet og derunder sorterende Embeder:

1. Ordre= og Kommandobøger.
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2. Dagbøger. 26. Mai.

3. Afdelingernes= Syge= og Kassationsprotoller.

4. Stambøger over Heste.

5. Vaaben= og Skydebøger.

6. Korporalskabsbøger.

7. Styrkelister.

8. Lønnings= og Udtællingsbøger.

9. Naturalforpleiningsbøger.

10.Inventarie= og Munderingsbøger i Almindelighed.

11. Depositaprotokoller.

12. Extraordinære Indkaldelsesordrer, Kassationsattester,

Stam=, Straffe=, Visiterings= og Inventarielister,

Marchebestemmelser, Kvarteranvisninger, Befor¬

dringspas, Indstillinger om Hæderstegn.

Finansministeriet og derunder sorterende Em¬

beder:

1. Forskjellige fra Centralbestyrelsen udgaaende Blau¬

ketskrivelser og Koncepter til disse.

2. 1. Revisionsdepartements trykte Blanketter til An¬

meldelser om Indbetalinger fra Amtstuerne til

Bankfilialer.

3. Retsbetjentenes Kvartalsextrakter.

4. Karantæneregnskabsextrakter.

5. Jordebogs= og Skovkasseextrakter.

6. Beretninger om Forligsvæsenet.

7. Kvittancer, Postbøger, Erindringsbøger samt til

Journaler over indkomne Regnskaber og Extrakter.

8. Toldvæsenets forskjellige Regnskabsprotokoller og

Regnskaber med Bilag.

Embeder under Ministeriet for Kirke= og Un¬

dervisningsvæsenet:

1. Protokoller over meddelte Kollatser til Præster og

Lærere
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D. Papir med frit Valg af Stofsammensæt¬

ning og Styrke anvendes til Protokoller og

Akter af kun øieblikkelig eller aldeles kortvarig

Betydning, saasom:

a. Forskjellige Meddelelser eller Indkaldelser, der under

ingen Omstændigheder ville vende tilbage for at indgaa

mellem Akter, som skulle opbevares.

For Embeder under Finansministeriet:b.

1. Assistentshusets Laanebeviser

2. Finanshovedkassens, Livsforsikringsanstaltens og

den almindelige Enkekasses Kvitteringsblanketter.

3. Amtstuernes Kassebøger.

4. Klasselotteriets Hovedbøger, Gevinstprotokoller m. m.

5. Forskjellige af Stempelpapirforvalterens Protokoller.

6. Pensionskontorets trykte Blanketter.

7.Forskjellige af Statistisk BureausSkemata og

Bureauets Manuskriptpapir.

For Embeder under Krigsministeriet:

1. Postkvitteringsbøger.

2. Ordinære Indkaldelsesordrer.

3. Hjemsendelsespas og Hjemsendelseslister.

4. Sygemeldinger og Sygesedler.

5. Udskrivningssedler.

6. Orlovsbeviser.

Stamlister over Heste.7.

8. Oversigter over Tjeneste= og Sygedage, over sygt

Personel og syge Heste.

9. Fortegnelser over Kasserede og Døde.

10. Summariske Styrkelister.

§ 3.

Papirsorternes Anskaffelse.

De i det foregaaende § 2 under Litra A., B. og C.

omtalte Papirsorter blive anskaffede under Et for Stats¬
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kassens Regning ved Ministeriet for Kirke= og Under= 26. Mai.

visningsvæsenet og forhandlede ved en af dette antagen

Hovedforhandler. Denne er forpligtet til at udlevere Pa¬

piret til Videreforhandling til enhver Papirhandler, som vil

betale kontant. Papiret forhandles til en Pris for Kjøben¬

havn og til en noget høiere, der indeholder Godtgjørelse

for Fragt, for det øvrige Rige.

Papirets Kvalitet kontrolleres af Statens tekniske Un¬

dersøgelsesbureau, som lukker enhver Pakning ved Paa¬

klæbning af en af Ministeriet for Kirke= og Undervisnings¬

væsenet godkjendt Etiket, der er forsynet med det danske

Vaaben som indregistreret Varemærke. Etiketten indeholder

desuden en Angivelse om Papirets Kvalitet, dets Pris og

Anvendelse med Henvisning til dette Reglement.

Brugen af det saaledes falholdte Papir i Overens¬

stemmelse med dette Reglement er forbindende for Statens

Embeds= og Bestillingsmænd, dog med de nedenfor nævnte

Undtagelser, i alle tjenstlige Anliggender.
Papiret, der kun maakbruges i Statstjenesten, rekvi¬

reres fra den antagne Hovedforhandler i Kjøbenhavn eller

gjennem en hvilken som helst Papirhandler. Hertil forsynes

Embedsmændene med særlige Rekvisitionsbøger, der ogsaa

kunne forlanges udleverede gjennem Papirhandlerne og

paa hvis Omslag en Prisliste er meddelt. De i disse

Bøger anbragte Rekvisitionsblanketter skulle benyttes ved

Bestilling af Papiret.

Papiret sælges kun i hele Pakninger: for Papir i Bi¬

kube — eller større Format— paa halve Ris (250 Ark) og

100 Ark; for Papir i Propatriaformat paa hele Ris (500

Ark og 100 Ark. I enkelte Pakninger vil et enkelt Ark

kunne fattes, som da er blevet udtaget af Kontrollen.

Manglen af et saadant Ark berettiger ikke til at gjøre Ind¬

sigelse mod den betalte Pris.
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8 4.

Papitsorternes Format.

For Fremtiden anvendes Papir i Propatriaformat

(13,216 Tom.) som Regel til Dokumenter, Korrespondance¬

papir mellem Statsmyndighederne indbyrdes, Koncepter,

Blanketter, Regnskaber og alt andet løst Aktpapir. Und¬

tagelse kan gjøres med smaa Blanketter og Regnskabsbilag,

til hvilke hidtil er anvendt Kvartblade, dog at der, forsaa¬

vidt de skulle gjemmes i Akterne, anvendes Kvartblade

af Propatriaark. Endvidere med Skemata, til hvilke

det er, ligefrem nødvendigt at benytte Papir i større

Format.

Til Protokoller*) i Folio anvendes saavidt muligt

Propatriaformatet eller Bikubeformatet (143171e Tom.).

Dog vil Ministeriet sørge for, at der ogsaa kan faas Papir

i to Kvaliteter i Formaterne smaat Median 151919º

Tom.), stort Median (17½ )(222 Tom.), Royal (19,324½

Tom.), Superroyal (19“ N 26 Tom.) og Imperial (22' N30

Tom.). I disse Formater kan der dog kun holdes et

mindre Lager, og de Paagjældende gjøre derfor bedst i til

hvert Nytaar hos Ministeriets Hovedforhandler at bestille

det Papir, som de i det næste Finansaars Løb maatte

ønske leveret i større Format end Bikube. Særlig gjælder

detie, hvis der ønskes Papir af Stofklasse I. Styrke¬

klasse I.
§ 5.

Undtagelser fra ovenstaaende Bestemmelser.

Det overlades Embersmændene under Overbestyrelserne

Post= Jernbane= og Telegrafvæsenet, — dog ikke for¬for

saavidt angaar disse Embedsmænds Korrespondance med

—

*) Opmærksomheden henledes paa, at Protokoller bør

heftes med Hørgarn og ikke med Metaltraad, som ved
at ruste vil angribe Papiret.
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Overbestyrelserne og andre Statsautoriteter, eller forsaavidt 26. Mai.

de udtrykkelig ere nævnte ovenfor, — selv at bestemme,

hvorvidt og i hvilket Omfang de finde det hensigtsmæssigt

at anskaffe og anvende de til Statstjenestens almindelige

Behov anskaffede Papirsorter. De i det Foregaaende givne

Bestemmelser ere ikke til Hinder for, at det allerede an¬

skaffede Papir forbruges, eller at allerede paabegyndte Pro¬

tokoller udskrives, eller for, at der til Korrespondance med

Udlandet anvendes de hidtil brugte Papirsorter i dertil

egnede Formater.

II. Afsnit.

Konvoluter og Indpakningspapir.

§ 1.

Kouvoluter.

Uden at give bestemte Forskrifter med Hensyn til Be¬

skaffenheden af de Konvoluter, som anvendes i Stats¬

tjenesten, skal man henlede Opmærksomheden paa det

uheldige i, at Brevforsendelser, særlig naar disse ere noget

tykkere, jævnlig ankomme med mere eller mindre beskadiget

Indpakning. Saadant vil undgaas, naar der anvendes

Konvoluter af bedre Beskaffenhed end de hidtil almindelig

gjængse, og Ministeriet vil derfor fra Tid til anden give

Konvoluter fra bestemte Fabrikanter sin Anbefaling

hvorom Bekjendtgjørelse aarlig vil udgaa i Lov= og Mini¬

sterialtidenden — naar de fabrikeres i de almindelig yndede

Formater og Tykkelser i den ene eller anden af følgende

to Kvaliteter: Stofklasse II., Styrkeklasse III. og Stof¬

klasse III., Styrkeklasse V., og Priserne derhos undergives

Ministeriets Approbation. Det bemærkes derhos, at de

saaledes anbefalede Konvoluter ville blive forhandlede til

Priser, som ere billigere end de, til hvilke Konvoluter af

tilsvarende Format og Tykkelse, men af ringere Kvalitet,

hidtil som oftest ere blevne falbudte.
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§ 2.

Indpakningspapir.

Med Hensyn til Indpakningspapir skal Ministeriet ind¬

skrænke sig til at henlede Opmærksomheden paa, at ogsaa

Fordringer til dets Beskaffenhed ville kunne præciseres ved

de i I. Afsnit § 1 omtalte Klassificeringshensyn. Ligesom

ved Konvoluter vil det, hvor det dreier sig om Papir, til

hvis Styrke der maa stilles noget Krav, være hensigts¬

mæssigt at sikre sig en af disse to Kvaliteter: Stofklasse

II., Styrkeklasse III. eller Stofklasse III., Styrkeklasse V.,

som det sikkert vil være muligt at faa i de fleste større

Papirforretninger.

III. Afsnit.

Trykpapir.

§ 1.

Beskaffenhed og Anvendelse.

Til alt, hvad der fremtidig trykkes til Brug i den al¬

mindelige Statstjeneste, og som har nogen Betydning ud

over den rent øieblikkelige, vil der fremtidig, forsaavidt der

ikke i det enkelte Tilfælde skal anvendes Skrivpapir, jvfr.

I. Afsnit § 2, i Begyndelsen, være at anvende Trykpapir,

som er fremstillet af Klude alene med høist 4½ pCt. Aske,

og som har en Bristningslængde af mindst 2,800 Meter og

en Strækningsevne af mindst 2½ pCt. Saadant Papir

vil derfor bl. a. være at benytte til:

1. Rigsdagstidenden og Rigsdagsudvalgsbetænkninger.

2. Lov= og Ministerialtidenderne.

3. Lovudkast.

4.Særtryk af Love, kongelige Anordninger, ministerielle

Bekjendtgjørelser o. lign, forsaavidt der stilles Krav

til disses Varighed i længere Tid.

5. Betænkninger afgivne af Kommissioner, som ned¬

sættes af de kongelige Ministerier.
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6. Statsregnskabet og andre Regnskabsberetninger af 26. Mai.

større Betydning.

Universitets= og Skoleprogrammer.7.

Aarbogen for Universitetet og den polytekniske Lære¬8.

anstalt.

Meddelelserne om de lærde Skoler og Realskolerne.9.

Universitetets Forelæsningsfortegnelser.10.

11. Landemodsakterne.

Programmerne for de lærde Skoler.12.

Derimod faar denne Bestemmelse ikke Anvendelse paa

de Tryksager, som forbruges af Post= Jernbane= og Tele¬

grafvæsenet.
§ 2.

Trykpapirets Anskaffelse.

Ministeriet træffer Aftale med en Fabrik eller Re¬

præsentant for en saadan om at holde Lager af Tryk¬

papiret, hvis Beskaffenhed Ministeriet lader kontrollere, i de

almindeligst brugte Formater og Tykkelser og om at for¬

handle det til en bestemt moderat Pris, der fastsættes pr.

Pund af Vægten af et Ris eller en Balle. — Papiret ud¬

leveres til denne Pris fra Fabrikens eller Forretningens

Udsalg til Statens Institutioner og Embedsmænd til alt,

hvad disse lade trykke i Embeds Medfør. Berettigede til at

forlange Papiret til samme Pris ere endvidere Profes¬

sorerne og Lærerne ved Universitetet, den polytekniske Lære¬

anstalt, Landbohøiskolen, Officersskolen m. m til de Skrifter,

som de udgive paa eget eller paa vedkommende Under¬

visningsanstalts Forlag. Endvidere Institutioner, som faa

Statsunderstøttelse, Forfatterne af Skrifter, som udgives

med Understøttelse af Staten og offentlige Stiftelser eller

af Videnskabernes Selskab og Landhusholdningsselskabet.

Ingen er forpligtet til at anskaffe mere af det nævnte

Papir, end han har Brug for til det paagjældende Skrift,
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26. Mai. dog er vedkommende Leverandør ikke forpligtet til at regne

med mindre Enheder end hele Bøger.

IV Afsuit.

Silkekopibogspapir.

De Embeder og Embedsmænd, som efter Bestem¬

melserne i I. Afsnit § 2 skulle anvende Papir af

mindst Stofklasse II., Styrkeklasse III. til deres Kopi¬

bøger, hvis disse blive haandskrevne, ville fremtidig til

Maskinkopieringen have at benytte japanesisk Silkepapir,

der vil kunne rekvireres ad samme Vei, som Skrivpapirs¬

sorterne.

V. Afsnit.

Blæk og Farvestoffer.

I Statstjenesten vil der fremtidig kun være at an¬

vende de Blæksorter, som af Ministeriet for Kirke= og

Undervisningsvæsenet udtrykkelig autoriseres til saadan

Anvendelse, og om hvis Sammensætning og Pris det

træffer Aftale med paagjældende Fabrikant. Herom vil

aarlig Bekjendtgjørelse udgaa i Lov= og Ministerial¬

tidenden.

Hverken til Skrivelsers Forsyning med Embeds¬

stempel eller til Paatrykning paa Atter af Journal¬

mærker saa lidt som til Fremstilling af Blanketter maa

for Fremtiden anvendes Anilinfarver. Hvis Stempler

ønskes benyttede, maa dertil anvendes almindelig Bog¬

trykkersværte eller anden Farve, som Ministeriet maatte

autorisere dertil.

Disse Bestemmelser finde Anvendelse paa de i I. Af¬

suit § 5 nævnte Embeder med den der angivne Be¬

græusning.
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Bekjendtgjørelse om Forhandling af de Papir= 26. Mai.

sorter, som af Ministeriet for Kirke= og Undervis= Nr. 102.

ningsvæsenet anskaffes eller bestilles til Brug i

Statstjenesten. (Ministeriet for Kirke= og Under¬

visningsvæsenet.)

I Overensstemmelse med Reglement af 26. Mai d. A.

I. Afsnit § 3 har Ministeriet antaget I. Chr. Peter¬

sens Papirhandel, Store Kirkestræde Nr. 1, Kjøben¬

havn, til Hovedforhandler af de af Ministeriet til Brug i

Statstjenesten, anskaffede Skrivpapirsorter samt af

Silkekopibogspapir efter de paa anførte Sted nærmere

givne Forskrifter.

Fremdeles har Ministeriet truffet Aftale med Dalum

Papirfabrik ved Odense, Kontor og Lager i Kjøbenhavn

Tordenskjoldsgade Nr. 32, om at holde Lager af det i

nævnte Reglement III. Afsnit § 1 omtalte Trykpapir

i forskjellige Formater og Tykkelser, som nærmere specifi¬

ceres paa den anførte Sted I. Afsnit § 3 nævnte Prisliste.

Fabriken modtager Bestillinger paa andre Formater og

Tykkelser i passende Kvantum og leverer det saa ligesom

Lagerformaterne til en Pris af 43 Øre pr. Pund.

Med Repræsentanten sor Papirfabriken Lessebo Bolag,

Grosserer T. P. Thomsen, Fortunstræde 5, Kjøbenhavn,

har Ministeriet derhos truffet Aftale om, at han til Tryk¬

sager i Superroyalformat, som ønskes trykte paa Skriv¬

papir, holder Lager af Superroyalpost, tilvirket af

Linnedklude i Kvalitet Stofklasse I. og Styrkeklasse IV. og

Tykkelse 23 Pund pr. Ris og til en Pris af 12 Kr. 20 Øre

pr. Ris. Andre Formater og Tykkelser kunne bestilles til

en Pris af 53 Øre pr. Pund.

I Henhold til anførte Reglements II. Afsnit § 1 skal

Ministeriet sluttelig henlede Opmærksomheden paa „Prisliste

over Dokument=Konvoluter af Normalpapir sra P. Bjørnbaks
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26. Mai. Fabrik, Kjøbenhavn,“ og anbefale Konvoluterne til Anvendelse

i Statstjenesten.

Om Autorisation af Blæksorter til Anvendelse i Stats¬

tjenesten samt af Farvestoffer til Stempler m. m. vil der

senere blive bekjendtgjort det Fornødne.

2. Juni. Anordning, hvorved de i Lov af 2. Juli 1880
Nr. 105.indeholdte Vestemmelser om Adgang til at opnaa

den ved bemeldte Lov hjemlede Beskyttelse for Vare¬

mærker gjøres anvendelige til Fordel for Indlændinge

og Udlændinge, der i Østerrig=Ungarn frembringe

eller forhandle Varer, bestemte til at bringes i al¬

mindelig Omsætning. (Indenrigsministeriet).

Indm. Saml. pag. 328.

2. Juni. Kirke= og Undervisningsmin. Skr. (til Skole¬

direktionen for Elbo m. fl. Herreder) ang. An¬

tagelse af Vikarer for Lærere ved en Kjøbstadskole.

Med behagelig Erklæring af 2. f. M. har Ministeriet

modtaget et Forslag fra Inspektøren for det kommunale

Skolevæsen i Kolding til Fastsættelse af bestemte Regler for

Vikariering i Lærerpersonalets Sygdomstilfælde, og gaar

dette Forslag ud paa:

1) at alle Sygetimer saa vidt muligt besørges ved

Vikar;

Vikaren antages af Skolekommissionen eller — efter2)

Skolekommissionens Bemyndigelse — af Skoleinspek¬

tøren; dog kan det ogsaa i særlige Tilfælde tillades

vedkommende Lærer eller Lærerinde selv at stille en

Vikar, naar denne af Skolekommissionen anses for

at være tilstrækkelig kvalificeret;
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——*

3)enhver af Skolekommissionen (eller Skoleinspektøren) 2. Juni.

antagen Vikar lønnes med 48 Øre pr. Time, hvilket

Beløb med ⅓ udredes af vedkommende Lærer eller

Lærerinde og med 7 af Kæmnerkassen.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Saaledes foranlediget skulde Ministeriet tjenstligst melde,

at Skoleinspektørens Forslag herved bifaldes, for saa vidt

angaar Bestemmelserne under 1 og 2, idet det dog ved lang¬

varige Vikariater maa være forbeholdt Direktionen at stad¬

fæste Valget af Vikaren; derimod vil man ikke kunne bi¬

falde Bestemmelserne under 3 om Lønnen og dens Ud¬

redelsesmaade, da det ikke kan forlanges, at Lærerne eller

skulle— i alt Fald ikke i de første 3Lærerinderne

Maaneder — bidrage noget som helst til Lønning af Vi¬

karer, men Udgiften hertil maa helt og holdent afholdes af

Det bemærkes derhos, at en Betaling afKommunen.

48 Øre pr. Time maa anses for at være for ringe; den

bør ikke sættes lavere end til 60 Øre og helst høiere, men

under alle Omstændigheder ikke under sædvanlig Time¬

betaling. Endelig tilføies, at der gjælder lignende Regler

for Lønningen af Vikarer andensteds, saaledes paa Frederiks¬

berg og i Aarhus.

4. Juni.Kirke= og Undervisningsmin. Skr. (til Bestyrelsen

for Kjøbenhavns Begravelsesvæsen) ang. Betalingen

for Udskrifter af Begravelsesprotokollen til Oplysning

om et Dødsfald.

I behagelig Skrivelse af 26. Marts d. A. har Be¬

styrelsen indstillet, at der for de af Begravelseskontoret til

Oplysning om et Dødsfald udfærdigede Udskrifter af Be¬

gravelsesprotokollen for Fremtiden maa beregnes en Kjen¬

delse af 65 Øre, hvilken dog ikke bliver at erlægge, hvor

Attesten udfærdiges efter Begjæring af offentlige Myndig¬



Skr. ang. Godtgjørelser til Vidner.3541888.

4. Juni. heder, ligesom Betalingen ogsaa kan frafaldes overfor

Trængende, samt at af de indkomne Beløb de 35 Øre for

hver betalt Attest tilfalde vedkommende Sogns Geistlige.

Efter i Anledning heraf at have brevvexlet med Bi¬

skoppen over Sjællands Stift skulde Ministeriet tjenstligst

melde, at dette Forslag approberes med udtrykkeligt Til¬

føiende, at det er en Selvfølge, at der ikke derved sker

nogen Forandring i de gjældende Regler om, at kun de

efter Kirkebøgerne udstedte Dødsattester indeholde fuldt

legalt Bevis.

6. Juni. Bekjendtgjørelse om en mellem Kongeriget Dan¬

Nr. 106.mark og Kongeriget Portugal afsluttet Handels= og

Skibsfarts=Traktat. (Udenrigsministeriet).

Indm. Saml. pag. 328.

8. Juni. Justitsmin. Skr. (til Amtmanden over Ribe

Amt) ang., om Bestemmelsen om Reisendgifter i 2.

Stykke af §1 i Lov 20. April 1888 om Godt¬

gjørelse til Vidner i offentlige Sager, ligesom Be¬

stemmelsen i Paragraffens 1. Stykke om Godt¬

gjørelse for Indtægtstab, ikkun er anvendelig paa

de i økonomisk Henseende mindre velstillede Personer.

at efter Justitsministeriets For¬

mening angaar 2. Stykke i § 1 i den nævnte Lov alle

Vidner i de i Paragraffen omhandlede Sager uden Hensyn

til, om de ere trængende eller ikke.

10. Juni. Bekjendtgjørelse ang. Afholdelsen af almindelig

Nr. 110. Forberedelsesexamen ved Exameuskommissionen i Kjø¬
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benhavn tre Gange aarlig. (Ministeriet for Kirke= 10. Juni

og Undervisningsvæsenet).

Paa derom af Ministeriet nedlagt allerunderdanigst

Forestilling har det behaget Hans Majestæt Kongen ved

allerhøieste Resolution af 17. Mai d. A. allernaadigst at

bifalde, at almindelig Forberedelsesexamen ved Examens¬

kommissionen i Kjøbenhavn med tilhørende Tillægsexamina

fremtidig afholdes 3 Gange aarlig, nemlig foruden i

Januar og Juni—Juli Maaneder tillige i Oktober

Maaned.

I Forbindelse hermed vil Ministeriet have fastsat:

at den nævnte Efteraarsexamen vil være at afholde

mellem den 15. Oktober og 15. November.

at den, der har indstillet sig til almindelig For¬

beredelsesexamen i Juni Maaned, hvad enten han

har fuldendt Examen eller forladt samme efter Prøve

i et eller flere Fag, ikke atter kan indstille sig til

Examen i Oktober s. A., lige saa lidt som en

Examinand fra sidstnævnte Examen atter kan ind¬

stille sig til Examen i den næstkommende Januar

Maaned, samt

Aldersdispensation ikke behøver at søges for Exa¬at

minander ved Examen i Oktober, naar de fylde 15

Aar (for Kvinders Vedkommende 17 Aar) inden 1.

December s. A.

Indenrigsmin. Skr. (til en Amtmand) ang. 14. Juni.

Omsætning til den nugjældende Mønt af de i Lov

af 12. Marts 1864 § 1 ommeldte Maximalbeløb

for Refusion mellem Kommunerne af ydet Fattig¬

understøttelse.



1888.

14. Juni.

15. Juni.

16. Juni.

Skr. ang. Befordring til Kirkesyn.356

at den Refusion, som af Opholds¬

kommunen i Medfør af den nævnte Lovbestemmelse kan

forlanges fra Forsørgelseskommunen for Understøttelse til

en Familie, bestaaende af Hovedperson og Bipersoner,

maa betragtes som en Helhed for hvert Døgns Ved¬

kommende, saaledes at Betalingens Hovedsum pr. Døgn

i Henhold til Bestemmelsen i Møntloven af 23. Mai 1873

§ 18. 2. membrum, bliver at udregne efter den gamle

Møntberegning, inden Omsætningen til den nugjældende

Mønt foretages.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. (til Biskoppen

over Aarhus Stift) ang. Befordring af Provsten

og Synsmændene til Kirkesyn.

at Kirketiendeeierne ifølge Lov¬

givningen ere forpligtede til, under Mulkt for Ude¬

blivelsen, i Anledning af Synet over Kirken at stille fri

Befordring til Raadighed for Synets Medlemmer fra disses

Bopæl til Kirken, og at man finder, at der, naar Be¬

fordringen udebliver, maa kunne leies anden passende Be¬

fordring paa Tiendeeierens Bekostning.

Justitsmin. Skr. (til Amtmanden over Holbæk

Amt) ang. Fastsættelsen og Inddrivelsen af Under¬

holdningsbidrag til nægte Børn.

I et hertil indkommet Andragende har Herredsfogden

i N. N. Herred forespurgt, dels om der ved Loven af

20. April d. A. om Underholdningsbidrag til Børn, der

ere avlede udenfor Ægteskab m. m., er gjort Forandring i

den hidtil gjældende Regel, at det er Overøvrigheden, der

i hvert enkelt Tilfælde fastsætter Underholdningsbidragets

Størrelse, hvilket efter Udtrykket i Lovens § 1 in sine



Skr. ang. Gave til „de Fattiges Kasse“ 357 1888.

sammenholdt med dens § 4 in fine forekommer ham tvivl= 16. Juni.

somt, dels om Barnemoderen ifølge Lovens § 4 maatte

være afskaaret fra fremtidig at kunne henvende sig til Po¬

litimesteren om dennes Bistand til at faa Barnefaderen

eftersøgt og Bidraget inddrevet.

Foranlediget heraf skal man tjenstligst melde, at Ordet

„Øvrighed“ i Lovens § 1 in sine er enstydigt med Over¬

øvrighed, og at Barnemoderens Ret efter § 4 til igjennem

paagjældende Kommunalbestyrelse eventuelt at fordre det for¬

faldne Underholdsbidrag ikke gjør Forandring i hendes

hidtil havte Adgang til i den foran omhandlede Henseende

at forhjælpes af Øvrigheden.

Foreløbig Lov om Ophævelse af foreløbig Lov 19. Juni.

af 2. November 1885 angaaende Tillæg til den Nr. 109.

almindelige borgerlige Straffelov. (Justitsmini¬

steriet).

Indm. Saml. pag. 331

Anordning ang. Oprettelsen af en Tandlæge= 19. Juni.

skole og Forandringer i Reglerne om Tandlæge= Nr. 113.

examen. (Ministeriet for Kirke= og Undervisnings¬

væsenet).

Indm. Saml. pag. 331.

Justitsmin. Skr. (til N. N.) ang., hvorvidt der 23. Juni.

i Henhold til Reglement for Fattigvæsenet paa

Landet af 5. Juli 1803 § 46 Nr. 4 kan afkræves

en Udlægsskjødehaver paa en Eiendom i en Land¬

jurisdiktion den i Justitsministeriets Skrivelser af

5. Januar 1858 og 13. Juli 1869 omhandlede



Skr. ang. Betaling for Omvurdering.3581888.
——

23. Juni. Attest for, om han i Anledning af Eiendomsover¬

dragelsen har erlagt en Gave til „de Fattiges

Kasse“ eller ikke.

at efter Justitsministeriets For¬

mening maa det nævnte Spørgsmaal besvares benægtende

jvfr. Justitsministeriets Skrivelse af 6. December 1859

Reskriptsamlingen.

29. Juni. Justitsmin. Skr. (til Overformynderen) ang

Udredelsen af Omkostningerne i Anledning af en a

Overformynderiet forlangt Omvurdering af en faf

Eiendom, som Eieren havde vægret sig ved at lad¬

foretage.

Med Hensyn til, at Byfogden i N. N. Kjøbstad, efte

at N. N. sammesteds har vægret sig ved at lade foretag

en af Hr. Overformynderen forlangt Omvurdering af der

ham tilhørende Eiendom i nævnte Kjøbstad, hvori indestaa

en under Overformynderiet bestyret Kapital, stor 4,000 Kr.

har henvendt sig til Dem med Anmodning om at erhold

refunderet Gebyr for udfærdiget Panteattest vedrørende Ei

endommen 3 Kr. 90 Øre., for Assuranceattest 2 Kr. o

for Udmeldelsen af Vurderingsmænd 2 Kr., samt Betalin

til Vurderingsmændene 8 Kr., har De med Bemærkning

at Overformynderiet er villigt til at betale Udmeldelsesge

byret, begjært Justitsministeriets Afgjørelse af, hvorvidt de

kan anses at paahvile Overformynderiet nogen Forpligtels

til at refundere de øvrige nævnte Beløb.

Foranlediget heraf skal man, efter at have brevvexl¬

med vedkommende Amtmand, tjenstligst melde, at det

Medfør af Anordningen af 12. November 1870 § 5. 2

Stykke, maa paahvile Pantets Eier at tilveiebringe og be

koste Pante= og Assuranceattesterne, hvorimod Ministerie



Skr. ang. Torvehandelen i en Kjøbstad. 359 1888.

der efter det Foreliggende gaar ud fra, at de paagjældende 30. Juni.

Vurderingsmænd ikke have været udmeldte til at foretage

flere Omvurderinger for Overformynderiet end den i Sagen

ommeldte, maa holde for, at der tilkommer Mændene

Vederlag for deres Uleilighed, og at dette Vederlag, der

skjønnes passende bestemt til 8 Kr., i Henhold til Lov af

19. Marts 1869 § 7, 3. Stykke, maa kunne afkræves Over¬

formynderiet som Rekvirent af Forretningen.

Indenrigsmin. Skr. (til Amtmanden over 26. Juni.

Præstø Amt) ang. en Besværing fra nogle Land¬

slagtere over et for en Kjøbstad i Henhold til sam¬

mes Politivedtægt affattet Reglement for Torve¬

handelen i Kjøbstaden.

I det med Amtets behagelige Skrivelse af 17. Marts

d. A. modtagne Andragende har Sagfører N. N. af N. N.

Kjøbstad paa flere Landslagteres Vegne besværet sig over

Indholdet af et af N. N. Byraad paa Gruudlag af § 57

i den for Kjøbstaden gjældende Pokitivedtægt affattet Regle¬

ment for Torvehandelen i bemeldte Kjøbstad.

Efter at man i denne Anledning har brevvexlet med

Justitsministeriet, der har udtalt, at al Torvehandel i Hen¬

hold til de i Medhold af Lov af 4. Februar 1871 ud¬

færdigede Vedtægter med Hensyn til Maaden, hvorpaa den

udøves, vil kunne underkastes de Indskrænkninger, som

Hensynet til en god Politiorden udfordrer, men at Politi¬

vedtægterne derimod efter Justitsministeriets Formening ikke

kunne ophæve en vis i Næringslovgivningen med Hensyn

til Torvehandel indrømmet Ret, skulde man til behagelig

Efterretning og videre fornøden Bekjendtgjørelse tjenstligst

melde:

at forsaavidt Reglementets §§ 1 og 2 ere at forstaa1)

saaledes, at de i Forordning af 23. April 1845 § 1



6. Juli.

1888.

—

30. Juni.

2)

360 Skr. ang. Apothekovertagelse.

ommeldte Landvæsensprodukter (med Undtagelse af

Fisk) ikke kunne forhandles paa Torvet udenfor de

sædvanlige Torvedage (Onsdag og Lørdag), ere de

paagjældende Paragrafer i Strid med den gjældende

Næringslovgivning, saaledes som denne hidtil er

bleven opfattet og forstaaet af Administrationen, idet

det navnlig er antaget, at Kjød og Flæsk maa

kunne være Gjenstand for Forhandling paa Torvet

hver Søgnedag, selv om der for Kjøbstaden maatte

være bestemt særlige Torvedage jvfr. Kancelliskrivelser

af 26. August 1815, 10. December 1825 og 25.

Juli 1835 samt Indenrigsministeriets Skrivelse af

31. December 1862);

at der — som alt udtalt i Skrivelse herfra til

Amtet af 20. Juli 1875 — ikke for N. N. Kjøb¬

stads Vedkommende haves Hjemmel til at affordre

de Torvesøgende Stadepenge (jvfr. ogsaa Indenrigs¬

ministeriets Skrivelse Nr. 43 af 2. Marts 1888 i

Ministerialtidenden)*), og at de herom givne Bestem¬

melser i det paaklagede Reglement saaledes ikke ville

kunne opretholdes, samt

at den i Reglementets § 4, 2. Stykke, indeholdte3)

Bestemmelse (,Opkjøb og Salg af Varer samme

Dag er forbudt paa Torvet eller andetsteds paa

Byens Grund“) bør udgaa, da den i alt Fald i

den foreliggende utydelige Affattelse ikke kan anses

tilstrækkelig hjemlet i den gjældende Næringslov¬

givning.

Justitsmin. Skr. (til en Overretsprokurator)

ang. Forstaaelsen af kongl. Resolution 16. Juni

1876, 3. Passus, om Reglerne for Overtagelsen af

*) Se ovenfor pag. 278.



Skr. ang. Alimentation. 361 1888.

———

et Apothek, der tidligere har været drevet af en 6. Juli.

anden.

I et hertil indgivet Andragende har De for Arvingerne

efter den tidligere Indehaver af N. N. Apothek her i Staden

i Anledning af, at der er opstaaet en Uoverensstemmelse

imellem disse og Apotheker N. N., hvem der er meddelt

allerhøieste Bevilling til at drive det nævnte Apothek, an¬

gaaende Forstaaelsen af den 3. Passus i den kongelige

Resolution af 16. Juni 1876, forespurgt, om den nævnte

Passus ikke er at forstaa saaledes, at der gives hver af

Parterne Ret til at benytte den i samme fastsatte For¬

handlingsfrist af 8 Uger, forinden der skrides til Bur¬

deringsforretning.

Foranlediget heraf skal man tjenstligst melde, at Ju¬

stitsministeriet kan tiltræde den af Dem ytrede Ovfattelse,

men man tror dog efter den dertil givne Foranledning at

burde tilføie, at denne Afgjørelse ikke indbefatter nogen

Godkjendelse af en Ret for Boet til vedvarende at drive

Apotheket, hvilken Ret i og for sig er udløben ved Be¬

villingshaverens Død, og at Ministeriet derfor forbeholder

sig, navnlig i Tilfælde af Begjæring af den nuværende

Privilegiehaver, at tage nærmere Bestemmelse, om ikke

Boets Drift af Apotheket bør standses inden Udløbet af de

8 Uger.

Justitsmin. Skr. (til Amtmanden over Veile 7. Juli.

Amt) ang., at Lov 20. April 1888 § 6 ikke

hjemler en Kommunalbestyrelse Ret til at fordre en

Larnefader efterlyst af Politiet, hvis Alimentations¬

pligt ikke er lovlig konstateret.

Ved at meddele, at Herredsfogden i N. N. Herreder

har anset sig for uberettiget til i Henhold til § 6 i Lov

Tolvte Hæfte. 16



Skr. ang. Overtrædelse af Margarineloven.3621888.

—

7. Juli. om Underhøldningsbidrag til Børn, der ere avlede udenfor

Ægteskab m. m. af 20. April d. A., paa Begjæring af et

Sogneraad at efterlyse den af Pigen N. N. som Fader til

et af hende den 22. Juni f. A. født Barn udlagte Ungkarl

N. N., for hvis Paternitet iøvrigt intet Bevis foreligger,

har Hr. Amtmanden i behagelig Skrivelse af 23. Juni

indstillet til Ministeriets Afgjørelse, hvorvidt en saadan

Vægring er beføiet.

Foranlediget heraf skal man tjenstligst melde, at Mini¬

steriet med Retsbetjenten maa være enigt i, at for¬

nævnte Lovbestemmelse ikke hjemler en Kommunalbestyrelse

Ret til ved Politiets Bistand at fordre en Barnefader

efterlyst, hvis Alimentationspligt ikke paa lovlig Maade er

konstateret.

14. Juli. Justitsmin. Skr. (til Amtmanden over Veile

Amt) ang. forskjellige Spørgsmaal vedrørende Over¬

trædelser af Margarineloven.

Ved at fremsende tvende Skrivelser fra Byfogden i

N. N. Kjøbstad tilligemed en i samme paaberaabt Udskrift

af et inden nævnte Kjøbstads Ret optaget Forhør har

Hr. Amtmanden i et til Indenrigsministeriet indsendt og

af dette Ministerium hertil oversendt Andragende af 15.

f. M. forespurgt:

1) om ikke Overtrædelser af §§ 2, 3, 5 og 7 af Loven

af 5. April d. A. om Fabrikation og Forhandling

af Margarine m. m. ville være at paatale som al¬

mindelige Justitssager;

om Politiretsdommeren ikke som Følge heraf er2)

uberettiget til at afslutte en i Anledning af en saadan

Overtrædelse indledet Undersøgelse med en Advarsel

eller med Modtagelse af en i Mindelighed erlagt

Bøde;



Skr. ang. Kirkebogsnoteringer. 363 1888.

3) om Bøder, der erlægges for Overtrædelse af de nævnte14. Juli.

Paragrafer, ikke tilfalde efter Omstændighederne Amts¬

fattigkassen eller vedkommende Kjøbstads Kæmner¬

kasse;

om de i Henhold til Lovens § 14 konfiskerede Mar¬4)

garinebeholdninger ikke i Reglen bør bortsælges ved

offentlig Auktion med Forpligtelse for Kjøberen til,

saafremt han vil drive Handel med det Kjøbte, at

anbringe samme i lovlige Beholdere, samt

5) om Udbyttet af de konfiskerede Beholdninger, hvor

Forseelsen er anmeldt af den Tilsynsførende, ikke helt

bør tilfalde „de Fattiges Kasse“

Foranlediget heraf skal man tjenstligst melde, at Mini¬

steriet kan tiltræde det af dem saaledes Udtalte, dog at der,

jvfr. Spørgsmaal 4, naar konfiskerede Margarinebeholdninger

maatte blive stillede til Salgs, for det Tilfælde, at Marga¬

rinen er lovstridig paa Grund af Varens egen Beskaffen¬

hed, jvfr. f. Ex. Lovens § 5, yderligere maa tages For¬

behold om, at Kjøberen ikke maa drive Handel med Va¬

rerne, med mindre de maatte kunne bringes i Overens¬

stemmelse med Lovens Forskrifter.

Indenrigsmin. Skr. (til Kjøbenhavns Magistrat) 19. Juli¬

ang. Noteringer i Kirkebogen om et ugift Fruen¬

timmers Opholdssted Timaanedersdagen før hendes

Barnefødsel.

I behagelig Skrivelse af 9. f. M. har man modtaget

Magistratens Yttringer betræffende det dermed tilbagefulgte

Andragende, hvori Sogneraadet for N. N. Kommune i

N. N. Amt har besværet sig over, at Magistraten har

vægret sig ved at foranledige noteret i vedkommende Kirke¬

bog, at et i bemeldte Kommune forsørgelsesberettiget ugift



1888.

19. Juli.

21. Juli.

Skr. ang overordentl. Sundhedskommissioner.364

Fruentimmer Timaanedersdagen, forinden hun fødte et Barn

her i Staden, havde fast Ophold sammesteds.

I Anledning heraf skulde man til behagelig Efterret¬

ning tjenstligst melde, at da Fødestedet efter Forordning af

24. Januar 1844 ikke længer har nogen retlig Betydning

med Hensyn til Spørgsmaalet om, hvilken Kommune der

skal betragtes som en udenfor Ægteskab født Persons Føde¬

kommune, kan den faktiske Fødekommune ikke for saadanne

Personers Vedkommende i Tilfælde af, at det i sin Tid

ikke kan oplyses, hvor Vedkommendes Moder havde fast

Ophold eller Tjeneste Timaanedersdagen forinden Fødselen,

have Formodningen imod sig, hvorimod Paagjældende i

saa Fald vil være at anse forsørgelsesberettiget i Moderens

Forsørgelseskommune paa det Tidspunkt, Fødselen foregik.

Sidstnævnte Kommune har derfor en retlig Interesse i at

erholde de faktiske Forhold med Hensyn til Fødselen, for¬

saavidt disse ville være af Betydning for Spørgsmaalet om

Barnets Forsørgelse efter opnaaet 18 Aars Alder, konsta¬

terede og maa efter Grundsætningerne i Forordning af 24.

Januar 1844 § 5 anses berettiget til at forlange noteret i

Kirkebogen, hvor Moderen havde fast Ophold Timaaneders¬

dagen forinden Barnets Fødsel, uanset om hun dengang

ligeledes opholdt sig paa Fødestedet.

Justitsmin. Skr. (til Amtmanden over Ran¬

ders Amt) ang. forskjellige Spørgsmaal vedrørende

de ved Lov 20. April 1888 Nr. 77 § 1 indførte

overordentlige Sundhedskommissioner.

I behagelig Skrivelse af 7. ds. har Hr. Amtmanden

ved hertil at indsende en Regning fra Sognepræst N. N.

paa Befordringsgodtgjørelse og Diæter i Anledning af

en Reise som Medlem af den overordentlige Sundheds¬

kommission for N. N. Herred forelagt Justitsministeriet



Skr. ang. overordentl. Sundhedskommissioner. 365 1888.

følgende af By= og Herredsfogden i N. N. Kjøbstad reiste 21. Juli.

Spørgsmaal:

Om Udgifterne til Anskaffelse af Protokol for Sund¬1)

hedskommissionen, til Budsendelse og Porto kunne

ventes godtgjorte — i hvilken Henseende De har

bemærket, at dette Spørgsmaal formentlig maa be¬

svares benægtende, da disse Udgifter nærmest maa

betragtes som Kontorudgifter;

om Kommissionens Møder alene kunne sammen¬2)

kaldes af Formanden, enten af egen Drift eller efter

et Medlems Begjæring, om Formandens Nærværelse

er nødvendig, for at et Møde kan afholdes og Be¬

slutninger tages, samt om det paahviler Formanden,

hvad enten han har deltaget i Mødet eller ikke, at

udfærdige de fornødne Expeditioner, og om hans

Udlæg til Assistance herved i bekræftende Fald kan

ventes godtgjort efter Regning — i hvilken Hen¬

seende De har bemærket, at Kommissionens Møder

sammenkaldes af Formanden, men at, naar han ikke

personlig kan lede Forhandlingerne i Møderne, for¬

mentlig den, der er konstitueret til at udføre hans

øvrige Embedsforretninger, bør træde til, hvorhos

Formanden vil have at udarbeide de fornødne Ex¬

peditioner, uden at Betaling for Assistance kan til¬

komme ham;

3) om Lukning af Skolerne etc. kan henføres under de

Isolationsforskrifter, som Kommissionen foreløbig kan

sætte i Kraft efter Loven af 20. April d. A. § 2,

hvilket Spørgsmaal efter deres Formening bør be¬

svares bekræftende.

Foranlediget heraf skal man tjenstligst melde, at medens

Justitsministeriet, hvad Spørgsmaalene under Nr. 1 og 2

angaar, kan tiltræde det af Dem Ytrede, maa Ministeriet

derimod med Hensyn til det under Nr. 3 fremsatte Spørgs¬

163



Skr. ang. Underholdningsbidrag.1888. 366

21. Juli. maal antage, at da Lovens § 2, 3. Stykke, udtrykkelig ind¬

skrænker Sundhedskommissionens Beføielse til i det i be¬

meldte Stykke omhandlede Tilfælde at sætte de for den

offentlige Behandling gjældende Isolotions= og Desinfek¬

tionsforskrifter i Kraft, og da Skolens Lukning samt de

øvrige i § 17 nævnte Foranstaltninger ikke kunne falde ind

under Udtrykket Isolationsforskrifter, maa det reiste Spørgs¬

maal besvares benægtende. Derimod ville, saafremt Syg¬

dommen er optraadt i en enkelt bestemt Skolebygning, de i

Lovens Afsnit II. givne Isolations= og Desinfektionsfor¬

skrifter kunne bringes til Anvendelse med Hensyn til en

saadan Skole.

Forsaavidt Hr. Amtmanden endelig med Hensyn til,

at Pastor N. N. i den forannævnte Regning har beregnet

sig i Dagvenge 4 Kr., har ytret, at da Forretningen (der¬

under indbefattet Reisen frem og tilbage“, ikke har med¬

taget 6 Timer, skjønnes han ikke at have Krav paa Dag¬

penge efter Lovens § 20, skal man ikke undlade at tilføie,

at Justitsministeriet maa tiltræde den af Dem saaledes ud¬

talte Anskuelse.

Justitsmin. Skr. (til Amtmanden over Thisted21. Juli.

Amt) ang., at det ikke af de danske Øvrigheder kan

paalægges en Person i Udlandet at yde Underhold¬

ningsbidrag i Henhold til Lov 20. April 1888 Nr.

76. m. M.

Med behagelig Skrivelse af 19. f. M. har Amtet frem¬

sendt tvende Andragender fra Sogneraadet for N. N. og

N. N. Sogne, hvori dette dels har fremsat Begjæring om,

at den i Amerika værende N. N. maa blive tilpligtet at

betale Bidrag til et af ham med Pigen N. N. avlet Barns

Underhold, dels har forespurgt, om den en Barnefaders

Opholdskommune ifølge §1 i Lov om Underholdningsbidrag



B. om Tillæg til Landbygn. Brandforsikrings Tarif. 367 1888.
—

til Børn, der ere avlede udenfor Ægteskab m. m. af 21. Juli.

20. April d. A. paahvilende Forpligtelse vedvarer efter

hans Død, og i benægtende Fald, om der for at gjøre

Forpligtelsen gjældende kræves Bevis for, at Barne¬

faderen lever.

Foranlediget heraf skal man tjenstligst meddele, at der

ikke af de danske Øvrigheder kan paalægges en Person i

Udlandet at yde Underholdningsbidrag, og at Begjæringen

derfor ikke kan tages til Følge. Med Hensyn dernæst til

den fremsatte Forespørgsel, maa Justitsministeriet vel i Al¬

mindelighed formene, at den den ommeldte Barnefaders Op¬

holds= eller Forførgelseskommune efter Lovens § 4 paa¬

hvilende Forpligtelse ophører ved hans Død, men at det

ikke kan paahvile Barnemoderen eller den, der efter Lovens

§ 5 træder i hendes Sted, som Betingelse for at benytte

Retten efter Lovens § 4, at bevise, at Barnefaderen var ilive,

da Bidraget forfaldt.

Bekjendtgjørelse om et Tillæg til Tarifen for 21. Juli¬

den almindelige Brandforsikring for Landbygninger. Nr. 136.

(Justitsministeriet).

I Henhold til Lov af 23. April 1870 § 2 har Ju¬

stitsministeriet meddelt Samtykke til følgende af Repræsen¬

tantskabet for den almindelige Brandforsikring for Land¬

bygninger vedtagne Tillæg til den under 8. Juli 1885

udfærdigede Tarif for bemeldte Brandforsikring.

For den i Tillæg til Vedtægten ommeldte Forsikring

af Bygninger under Opførelse erlægges:

naar Forfikringen tegnes for 14 Øre pr. 100 Kr.,

Maaned,

5 naar den tegnes for 2 Maa¬

neder,
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for hver Maaned, der tegnes ud21. Juli. 2 Øre pr. 100 Kr.

over 2 Maaneder, ogsaa naar en

mindst for 2 Maaneder tegnet For¬

sikring forlænges inden dens Udløb.

Bekjendtgjørelse om Forandring i den af Ju¬24. Juli.

Nr. 146. stitsministeriet under 15. Juni 1886 stadfæstede

Sundhedsvedtægt for Kjøbenhavn. (Justitsministeriet.)

Indm. Saml. pag. 334.

Bekjendtgjørelse om et af Justitsministeriet stad¬24. Juli.

fæstet Tillæg til Sundhedsvedtægt for KjøbenhavnNr. 147.

af 15. Juni 1886. (Justitsministeriet).

Indm. Saml. pag. 335.

Justitsmin. Skr. (til Amtmanden over Hjør¬25. Juli.

ring Amt) ang., at Amtet er berettiget til at gjøre

Beskikkelsen af en Sagfører i Medfør af Lov om

Erstatning for nforskyldt Varetægtsfængsel m. m. af

5. April 1888 § 3 afhængig af et Skjøn over, om

Paastanden kan sættes igjennem.

I Anledning af en fra Underretssagfører N. N. frem¬

kommen Begjæring om Beskikkelse af en Sagfører for

N. N. under en Sag, som denne i Medfør af § 3 i Lov

om Erstatning for uforskyldt Varetægtsfængsel m. m. af

5 April d. A. agter at anlægge ved N. N. Herreds Ret

for at søge sig tilkjendt Erstatning, fordi han har været belagt

med Varetægtsfængsel, under en ved bemeldte Herreds Politiret

til Oplysning om den en Eiendom overgaaede Ildsvaade fore¬
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tagen offentlig Undersøgelse, der afsluttedes ved Amtets25. Juli.

Resolution af 7. April d. A. uden Aktions Anlæg, har

Hr. Amtmanden i behagelig Skrivelse af 11. ds forespurgt,

om De efter den citerede Lovbestemmelse er berettiget til at

gjøre Beskikkelsen af en Sagfører for den Paagjældende

afhængig af et Skjøn over, om der efter de foreliggende

Oplysninger er nogen Rimelighed eller dog Mulighed for,

at Paastanden kan sættes igjennem.

Foranlediget heraf skal man tjenstligst melde, at Amtet

efter Justitsministeriets Formening maa være berettiget til

at nægte at beskikke en Sagfører til Udførelse af en Sag

som den omhandlede, naar Kravet, der agtes gjort gjældende,

skjønnes at være aabenbart ugrundet.

Justitsmin. Skr. (til Amtmanden over Odense 26. Juli.

Amt) ang., hvorvidt der til Opførelse af en ikke

brandfarlig med Brandgavl forsynet Bygning i en

Afstand af mindre end 5 Alen fra en ligeledes ikke

brandfarlig Nabobygning uden Brandgavl udkræves

Dispensation fra Branopolitilov af 2. Marts 1d61

§1 Nr. I.

at der efter Justitsministeriets

Formening ikke i det anførte Tilfælde udkræves nogen

Dispensation fra den ommeldte Lovbestemmelse, jvfr. Lands¬

over= samt Hof= og Stadsrets Dom af 21. Juli 1874,

Ugeskrift for Retsvæsen 1874 pag. 891.

Indenrigsmin. Skr. (til en Amtmand) ang. 26. Juli.

fortsat Forsørgelse af en Familie i Henhold til

Plakat 28. December 1827 § 2, efter at Familie¬

faderen var hjemsendt til Sverrig.
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26. Juli.

27. Juli.
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I det med Amtets paategnede Erklæring af 28. f. M.

modtagne Andragende har Sogneraadet for N. N. Sogne¬

kommune for Ministeriet indanket Amtets Resolutioner af

19. November 1886 og 11. Mai d. A., hvorved det, efter

at forhenværende Indsidder N. N. i November 1886 var

bleven hjemsendt til Sverrig, er paalagt bemeldte Sogne¬

kommune som den Kommune, i hvilken hans Kone før

Ægteskabet var forsørgelsesberettiget, at overtage Familiens

fremtidige Forsørgelse, medens denne indtil Mandens Ud¬

sendelse af Riget i Henhold til Kancelli=Plakat af 28. De¬

cember 1827 § 2 var foregaaet for Amtsrepartitionsfondens

Regning.

I denne Anledning skulde man til behagelig Efterret¬

ning og videre fornøden Bekjendtgjørelse tjenstligst melde,

at da den Familien efter Mandens Hjemsendelse ydede

Understøttelse fremtræder som en umiddelbar Fortsættelse af

den tidligere Understøttelse, maa Familien fremdeles være

at forsørge i Henhold til den anførte Lovbestemmelse, saa¬

længe Understøttelsen uafbrudt vedvarer.

Justitsmin. Skr. (til Amtmanden over Randers

Amt) ang., hvorvidt Lov af 20. April 1888 om

Underholdningsbidrag til Børn, der ere avlede uden¬

for Ægteskab m. m., §4 kan komme til Anvendelse,

uanset at Barnefaderen har forladt Landet.

Ved at indsende en af Udvalget for Fattigvæsenet i

N. N. Kjøbstad fremsat Begjæring om, at det i Henhold

til § 4 i Lov af 20. April d. A. om Underholdningsbidrag

til Børn, der ere avlede udenfor Ægteskab m. m., maa

blive paalagt den Kjøbstad, hvor den til Amerika udvandrede

Skomagersvend N. N. antages at være forsørgelsesberettiget,

at udrede det denne paahvilende Bidrag for ⅓ Aar indtil

5. f. M. til et af ham med ugift N. N. avlet uægte
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Barus Underhold, har Hr. Amtmanden i behagelig Skrivelse 27. Juli.

af 13. dennes forespurgt, om den citerede Lovbestemmelse

kan komme til Anvendelse, uanset at Barnefaderen har

forladt Landet.

Foranlediget heraf skal man tjenstligst melde, at det

saaledes fremsatte Spørgsmaal efter Justitsministeriets For¬

mening maa besvares bekræftende.

Bekjendtgjørelse om Gebyr=Taxt for Embeds=27. Juli.

handlinger, udførte ved de kongelige Konsulater og Nr. 144.

Vicekonsulater.

Indm. Saml. pag. 339.

Indenrigsmin. Skr. (til Amtmanden over 28. Juli.

Aalborg Amt) ang., hvorvidt Udredelsen af Om¬

kostningerne ved et aandssvagt Barns Anbringelse

paa en Abnormanstalt kan betragtes som en For¬

ældrene ydet Fattighjælp.

I det med Amtets behagelige Skrivelse af 18. Mai

d. A. tilbagefulgte Andragende har Sogneraadet for

Sønder =Tranders Kommune for Ministeriet indanket den

af Amtet under 14. Juni f. M. afgivne Resolution, ved

hvilken det er antaget at de af bemeldte Kommune siden

1875 afholdte Omkostninger ved det i 1865 fødte aands¬

svage Barn Marie Pedersens Anbringelse og Ophold paa

Idiotanstalten paa Gl Bakkehus ved Kjøbenhavn i alt

Fald delvis maa betragtes som en dets Moder, ugift

Marie Pedersen Lemb ydet Fattighjælp, og at Sidstnævnte

derfor ikke har kunnet erhverve Forsørgelsesret i Aalborg

Kjøbstad ved sit Ophold sammesteds i Tidsrummet fra

1875 til 1885.
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I denne Anledning skulde man til behagelig Efterret¬

ning og videre fornøden Bekjendtgjørelse tjenstligst melde,

at medens vel det Tilskud, der af en Sognekommune ydes

til et aandssvagt Barns Anbringelse paa en Abnormanstalt,

som udtalt i Ministeriets Skrivelse Nr. 10 af 10. Januar

1883 i Ministerialtidende*), ordentligvis ikke kan betragtes

som Fattighjælp, stiller Forholdet sig anderledes, naar

Barnets Forsørgelse maa antages ogsaa uden saadan An¬

bringelse at ville være faldet Fattigvæsenet til Last og dets

Indlæggelse paa Anstalten saaledes for en Del maa be¬

tragtes som en almindelig Forsørgelsesforanstaltning. Da

nu Sønder=Tranders Kommune i en Aarrække fuldstændig

har bekostet det heromhandlede Barns Ophold paa An¬

stalten ved Gl. Bakkehus, uden at Sogneraadet har fore¬

taget noget Skridt til at erholde Bidrag hertil af bemeldte

Marie Pedersen Lemb, der efter de foreliggende Oplys¬

ninger ikke heller kan antages at have været i Stand til

at yde noget saadant, ligesaalidt som til selv at forsørge sit

Barn udenfor Anstalten, maa Ministeriet med Amtet

være enigt i, at oftnævnte Marie Pedersen Lemb ikke har

havt et til Erhvervelse af Forsørgelsesret i Aalborg Kjøbstad

tilstrækkeligt selvstændigt Ophold sammesteds.

Justitsmin. Skr. (til Fysikus over Lolland¬

Falsters Stift) ang., hvorvidt Justrux for Distrikts¬

læger af 22. Oktober 1877 § 12 er forandret ved

Lov om Foraustaltninger mod Udbredelse af smit¬

somme Sygdomme af 20. April 1888 § 2.

I behagelig Skrivelse af 10. d. M. har Hr. Fysikus

forespurgt, om de i Instrux for Distriktslæger af 22. Ok¬

tober 1877 § 12 indeholdte Bestemmelser om Fremgangs¬

maaden ved Afgjørelsen af, hvorvidt en Sygdom skal tages

*) Nærværende Samlings 11. Hæfte Side 238—39.
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under offentlig Behandling, ere ophævede ved § 2 i Lov 30. Juli.

af 20. April d. A. om Foranstaltninger mod Udbredelse af

smitsomme Sygdømme.

Foranlediget heraf skal man tjenstligst melde, at den

nævnte Instrux' § 12, der slutter sig til den tidligere Lov¬

givning, er forandret, forsaavidt dens Bestemmelser ikke

stemme med denne Lov, hvoraf navnlig følger, at Distrikts¬

lægen, hvem det som det lægekyndige Medlem af Sund¬

hedskommissionen nærmest paahviler at tage Initiativet, nu

igjennem denne Kommission bør søge foretaget de fornødne

Foranstaltninger til, at de i Lovens § 2, 2. Stykke, om¬

handlede Sygdomme tages under offentlig Behandling,

ligesom det ifølge Lovens § 2, 3. Stykke, er denne Kom¬

mission, hvem det fremtidig paahviler at træffe de fore¬

løbige Foranstaltninger til disse Sygdommes Bekæmpelse.

Justitsmin. Skr. (til Amtmanden over Odense 31. Juli.

Amt) ang., hvorvidt Kancellicirkulæret af 10. Juni

1828 er ophævet ved Lov 20. April 1888 § 4 om

Underholdningsbidrag m. m.

I behagelig Skrivelse af 12. d. M. har Hr. Kam¬

merherren i Anledning af en inden N. N. Herreds Ju¬

risdiktion foreliggende Sag forespurgt, hvorvidt Kancelli¬

cirkulæret af 10. Juni 1828 angaaende en lempeligere

Fyldestgjørelse af uformuende Barnefædres Forpligtelse lige¬

overfor Fattigvæsenet er ophævet ved § 4 i Loven af 20.

April d. A. om Underholdningsbidrag til Børn, der ere

avlede udenfor Ægteskab m. m.

Foranlediget heraf skal man tjenstligst melde, at der

efter Justitsministeriets Formening ved den nævnte Lov

ingen Forandring er sket i bemeldte Kancellicirkulære med

Hensyn til Afsoningsmaaden.
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4. Aug. Bekjendtgjørelse om en mellem Danmark og

Nr. 152 Tyskland afsluttet Konvention angaaende Jernbanen

fra Ribe over Tønder, Husum og Frederiksstad til

Heide. (Indenrigsministeriet).

Under 3. Januar d. A. har det behaget Hans Majestæt

allerhøist at ratificere en i Berlin ur er 18. December

f. A. afsluttet Konvention mellem Danmark og Tyskland

angaaende Jernbanen fra Ribe over Tønder, Husum og

Frederiksstad til Heide, hvorefter Udvexlingen af de paa¬

gjældende, Ratifikationsdokumenter har fundet Sted i

Berlin den 28. i førstnævnte Maaned. Konventionen er

saalydende:

Hans Majestæt Kongen af Danmark og Hans Majestæt

Keiseren af Tyskland, Konge af Preussen, paa det tyske

Riges Vegne have, ledede af Ønsket om ved fælles Aftale

at ordne de i Forbindelse med Anlæget af en Jernbane fra

Heide over Frederiksstad, Husum og Tønder til Ribe

staaende Spørgsmaal, udnævnt til deres Befuldmægtigede,

nemlig:

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

hvilke efter gjensidig Meddelelse af deres Fuldmagter, der

ere befundne i god og behørig Form, ere komne overens

om følgende Artikler:

Artikel 1. Den kongelig preussiske og den kongelig

danske Regjering have efter fælles Overenskomst givet deres

Samtykke til Anlæget af en Jernbane fra Heide over

Frederiksstad, Husum og Tønder til Ribe og meddelt Til¬

ladelse til, at denne Jernbane aabnes for Driften.

Den dertil fornødne Koncession er for den Dels Ved¬

kommende, der ligger paa preussisk Landomraade, bleven

tildelt „die Holsteinische Marschbahngeselschaft“ og for den

Dels Vedkommende,der ligger paa dansk Landomraade,

Etatsraad Tietgen.
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Artikel 2. De tvende Regjeringer ere komne overens

om, at Banens Sporvidde, for at passe til de tilstødende

Baner, skal være 1,435 Meter. Hvad angaar Banens

Konstruktion og dens Driftsmateriel — derunder ikke ind¬

befattet Lokomotiverne — og særlig de to Banestykkers

direkte Tilslutning til hinanden ved Grændsen og deres

Tilslutning til bestaaende Baner — henholdsvis den hol¬

stenske Marskbane ved Heide Station og de danske Stats¬

baner ved Ribe Station —, ville de to Regjeringer ved¬

varende drage Omsorg for, at en gjennemgaaende Drift

kan finde Sted fra den ene Linie til den anden.

Med Hensyn til Bestemmelsen af det Punkt, hvor de

ovennævnte Banedele skulle mødes ved Grændsen, vil det

have sit Forblivende ved den af Kommissærer fra de to

Regjeringer trufne Aftale. Ligeledes forblive gjældende de

af de to Regjeringer vedtagne Bestemmelser, hvorefter der

paa vedkommende Territorium umiddelbart op til Grændsen

er anlagt to til hinanden stødende Banegaarde, den ene

for den preussiske og den anden for den danske Del af

Banen, og hvorefter disse Grændsestationer, hvis Midtlinie

og Niveau er fastsat af begge Regjeringer i Forening, skulle

sættes saaledes i Forbindelse med hinanden, at den direkte

Overgang af Passagerer og Gods kan ske paa den lettest

mulige Maade.

De to Banestykker anlægges foreløbig kun med et

Spor. Det forbeholdes ved yderligere Overenskomst i

fornødent Fald at træffe Bestemmelse om Anlæg af et

andet Spor.

Artikel 3. Driftsskiftet finder Sted paa Grændsebane¬

gaardene. Det Driftsmateriel, der har været underkastet

Prøve af en af de tvende Regjeringer, skal uden ny Prøve

kunne befare den Banestrækning, der ligger paa den anden

Regjerings Territorium.

Artikel 4. Enhver af de to Regjeringer forbeholder

1888.

1. Aug.
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sig at fastsætte eller approbere Kjøreplanerne og Tariferne

for sit eget Landomraade.

Dog ere de to Regjeringer enige om, at de danske

Persontog mellem Grændsen og Ribe Station skulle an¬

komme til eller afgaa fra Grændsestationen saavidt muligt i

Tilslutning til de derfra afgaaende eller dertil ankommende

tydske Persontog.

Artikel 5. Hver af de to Regjeringer har indrettet et

Toldkontor paa Grændsestationen. Fra begge Sider ville

disse Toldkontorer blive bemyndigede til at foretage en til

Trafikforholdene svarende Toldexpedition.

Artikel 6. Bestaaende eller fremtidige Aftaler mellem

de to Regjeringer vedrørende Foranstaltninger med Hensyn

til Pasundersøgelse eller overhovedet med Hensyn til Politi¬

tilsyn med Reisende skulle ogsaa komme til Anvendelse paa

de heromhandlede Banelinier.

Artikel 7. Det forbeholdes de to kontraherende Par¬

ters Postbestyrelser at træffe Overenskomst om Benyttelsen

af den her omhandlede Jernbane til Befordring af Post

mellem de to Lande.

Artikel 8. De tvende Regjeringer samtykke i, at der

til Brug for Jernbanetjenesten anlægges en elektrisk Tele¬

graf langs ined Banen; ligeledes kunne de tvende Regjeringer,

hver for sit Territoriums Vedkommende, foranstalte anlagt en

elektrisk Telegraf langs Banen til international og offentlig Be¬

nyttelse. De tvende kontraherende Parters Telegrafbestyrelser

ville i saa Fald have at træffe Aftale om Driften af sidst¬

ommeldte Telegraf.

Artikel 9. Bestemmelserne i nærværende Qverenskomst

skulle forblive i Kraft, selv om der for en enkelt eller for

begge Jernbanedeles Vedkommende maatte indtræde For¬

andring i Eiendomsretten, være sig ved Kjøb enten fra

det tyske Keiserriges eller den preussiske Stats eller fra

den danske Stats Side, eller ogsaa ved Koncessionens Udløb
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—

Artikel 10. Nærværende Overenskomst skal ratificeres 1. Aug.

og Ratifikationerne udvexles i Berlin snarest muligt.

Til Bekræftelse heraf have de Befuldmægtigede under¬

tegnet nærværende Konvention og paatrykt samme deres

Vaabensegl.

Sket i Berlin, den 18. December 1887.

(Underskrifterne)

Hvilket herved bringes til almindelig Kundskab.

Indenrigsmin. Skr. (til Amtmanden over Svend¬ 4. Aug.

borg Amt) ang. en Tilføining til et i Henhold til

Ministeriets Cirkulære af 28. Mai 1874 udfærdiget

extraordinært Hjemstedsbevis.

at ligesom Ministeriet oftere i

Henhold til derom fremkomne Andragender har indvilget i,

at extraordinære Hjemstedsbeviser have erholdt Paategninger

af vedkommende Amtmænd om, at Paagjældendes eventuelle

Hustru og Børn af et i Tyskland indgaaet Ægteskab i

Hjemsendelsestilfælde ville blive modtagne her i Riget, saa¬

ledes maa Ministeriet holde for, at der intet kan være til

Hinder for, at det foreliggende Hjemstedsbevis af Sogne¬

raadet gives en hertil svarende Paategning, hvorved der

ikke vil paadrages Kommunen en videregaaende For¬

pligtelse, end den, der alt fremgaar af Bevisets nuværende

Ordlyd.

Jnstitsmin. Skr. (til Amtmanden over Randers 4. Aug.

Amt) ang., hvorvidt Skoledisciple, der have deres

Forældre eller Hjem i Skolebyens Omegn, men for

Skoølegangens Skyld ere satte i Pension med Kost og

Logis hos Familier der i Byen, ere at henregne til

de i Lov om Tilsyn med Pleiebørn af 20. April
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——

1. Aug. 1888 ommeldte Pleiebørn og falde ind under denne

Lovs Bestemmelser.

at da det af de i Rigsdagen

stedfundne Forhandlinger om det paagjældende Lovforslag

fremgaar, at det har været Meningen at udelukke Børn,

„der anbringes som Pensionærer i Familier for at søge

Skoler“ fra det ved Loven etablerede Tilsyn, maa Mini¬

steriet anse Loven for uanvendelig paa saadanne Børn.

Justitsmin. Cirk. (til samtlige Amtmænd og7. Aug.

Overpræsidenten i Kjøbenhavn) om ved Afgivelsen

af Resolutioner, hvorved Alimentationsbidrag paa¬

lægges Barnefædre, saavidt muligt i Resolutionen

at angive fornden vedkommende Barnefaders fulde

Navn og Stilling tillige hans Fødselsdatum, Føde¬

kommune og Opholdssted ved Resolntionens Ud¬

færdigelse.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. (til en Skole¬8. Aug.

direktion) ang., at en Konfirmationshandling i et

Dissentersamfund ingen Betydning har for Udskriv¬

ningen af Skolen.

Med Direktionens behagelige Skrivelse af 18. Juni

d. A. har Ministeriet modtaget et Andragende fra N. N.

Sogns Skolekommission, hvori denne, da et ikke til Folke¬

kirken hørende Barn, efter at være konfirmeret i den saa¬

kaldte katholsk=apostoliske Menighed, paa Grund heraf er

begjært udskrevet af Skolen, uagtet det ikke er 14 Aar og

ei heller tilfredsstiller Fordringerne til Udskrivning ifølge

Lov af 2. Mai 1855 § 3, forespørger Ministeriet om,

hvorledes Kommissionen vil have at forholde sig under
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saadanne Omstændigheder. Efter i den Anledning at have 8. Aug.

brevvexlet med Stiftets Riskop skulde Ministeriet til be¬

hagelig Efterretning og videre Bekjendtgjørelse tjenstligst

melde, at en Konfirmationshandling i et Dissentersamfund,

hvor den tilmed ikke er knyttet til nogen bestemt Alder, og

som er foretaget uden noget Samtykke fra Skolebe¬

styrelsens Side, ingen Betydning har for Skolen og ikke

kan berettige til Udskrivning af denne, som ikke bør finde

Sted, før Børnene have opnaaet den lovbefalede Alder eller

Modenhed.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. (til Biskoppen 8. Aug.

over Sjællands Stift) ang., i hvilken Kirkebog en

Brudevielse, ndført i et andet Sogns Kirke og ved

et andet Sogns Præst end det, hvor Bruden hører

hjemme, skal indføres.

I Anledning af det med Deres Høiærværdigheds

Ytringer i behagelig Skrivelse af 5. f. M. hertil tilbage¬

fulgte Andragende, hvori Sognepræst N. i N. forespørger,

hvorvidt en Brudevielse, som efter dertil meddelt Bevilling

foretages i et andet Sogns Kirke og af et andet Sogns

Præst end det, hvor Bruden hører hjemme, skal indføres

med Numer i den Præsts Ministerialbog, der har foretaget

Vielsen, eller i det Sogns Ministerialbog, hvor Bruden

hører hjemme, skulde Ministeriet efter om Sagen at have

brevvexlet med Justitsministeriet til behagelig Efterretning

og videre Bekjendtgjørelse tjenstligst melde, at det er den

Præst, af hvem Vielsen ifølge Loven skulde have været fore¬

tagen, der skal indføre den af en anden Fræst efter Be¬

villing eller Sognebaandsløsning foretagne Vielse med

Numer i sit Sogns Ministerialbog og optage den paa

sin aarlige Tabel over Ægtevielser, se Anmærkning 4 til



Cirl ang. Lokaler til Koppeindpodning.3801888.

—

8. Aug. det ved Kancelli=Cirkulære af 8. December 1835 anordnede

Skema til bemeldte Tabeller og Lov af 4. April 1855 8 4.

Indenrigsmin. Cirk. (til samtlige Amtmænd)10. Aug.

ang. Fordringerne til Beskaffenheden af de Lokaler,

som Sogneraadene ere pligtige at anvise Lægerne

til Foretagelse af den offentlige Koppeindpodning.

Ifølge Meddelelse fra Justitsministeriet har det kongelige

Sundhedskollegium efter dertil foreliggende Anledning an¬

draget paa, at det maatte blive paalagt Sogneraadene, der

i Henhold til § 8 i Lov af 4. Februar 1871 om Ind¬

podning af Kokopper ere pligtige at anvise Lægen et pas¬

sende Lokale til Foretagelse af den offentlige Koppeindpod¬

ning, at stille rene, lyse, vel udluftede, med Vand, Vandfad

og Haandklæde, Bord og de nødvendige Stole forsynede

Lokaler til Raadighed for vedkommende Læge, hvorhos be¬

meldte Kollegium har udtalt sig for Ønskeligheden af, at

der i alle Tilfælde, hvor det er muligt, skaffes to til hin¬

anden stødende Værelser til Brug ved Vakcinationen og de

Undersøgelser, denne kan give Anledning til.

Da de af det kongelige Sundhedskollegium opstillede

Fordringer til Beskaffenheden af de ommeldte Lokaler og

disses Forsyning med de ovennævnte uomgjængelig for¬

nødne Rekvisiter maa anses hjemlede ved det ovenanførte

Lovbud, skulde man i Overensstemmelse med Justitsmini¬

steriets derom fremsatte Begjæring tjenstligst anmode

D'Hrr. Amtmænd om at paalægge Sogneraadene i deres

Amter at anvise vedkommende Læger Lokaler, der fyldest¬

gjøre de af Sundhedskollegiet stillede Krav, samt at hen¬

stille til Raadene saavidt muligt at efterkomme det ligeledes

udtalte Øuske om, at tvende Værelser som forannævnt stilles

til Lægens Raadighed.



B. om en Distriktslæges St=dfortræder. 381 1888.

Bekjendtgjørelse om, at Stadslægen paa Fre¬ 11. Aug

deriksberg som Distriktslægens Stedfortræder og under Nr. 156.

hans Overtilsyn fungerer som Epidemilæge i Fre¬

deriksberg Kommnne.

Det bringes herved til almindelig Kundskab, at Justits¬

ministeriet paa Frederiksberg Sundhedskommissions derom

gjorte Indstilling har meddelt Approbation paa, at Stads¬

lægen paa Frederiksberg som Distriktslægens Stedfortræder

og under hans Overtilsyn fungerer som Epidemilæge i

Frederiksberg Kommune.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. (til Amt¬ 14. Aug

manden over Ringkjøbing Amt) ang., at Forlovere

skulle indestaa for, at Brudgom og Brud ikke have

forseet sig med hinanden, medens en af Parternes

første Ægtefælle levede.

I et hertil indkommet Andragende har Gaardeier N. N.,

der har erholdt Bevilling til uden foregaaende Lysning at

lade sig vie til fraskilt Kone N. N. i Henhold til den denne

meddelte Tilladelse til at indgaa nyt Ægteskab, besværet sig

over, at vedkommende Sognepræst har vægret sig ved at

foretage Vielsen.

Efter i Anledning heraf at have brevvexlet med Ju¬

stitsministeriet skulde Ministeriet tjenstligst anmode Hr.

Amtmanden om behageligst at ville tilkjendegive An¬

drageren, at da han, efter hvad der er oplyst, ikke har

kunnet stille Forlovere, der ville indestaa for, at han og

ovennævnte Kone ikke have forseet sig med hinanden, medens

Andragerens Hustru, der døde afvigte Efteraar, levede, har

Sognepræsten været berettiget til at vægre sig ved at fore¬

tage Vielsen.



1888.

—

15. Aug.

Skr. ang. Underholdn ngsbidrag.382

Justitsmin. Skr. (til Amtmanden over Ring¬

kjøbing Amt) ang., at Lov on. Underholdnings¬

bidrag til udenfor Ægteskab avlede Børn m. m. af

20. April 1888 § 1 ikkun omfatter de uægte

Børn, med Hensyn til hvilke Faderens Forsørgelses¬

pligt ikke allerede var ophørt ved Lovens Ikraft¬

træden.

Ved hertil at indsende et Andragende, hvori N. N.

Sogneraad anholder om, at det i Henhold til Lov om

Underholdningsbidrag til udenfor Ægteskab avlede Børn

m. m. af 20. April d. A. maa blive paalagt N. N., der

ifølge Amtets Resolution har ydet Bidrag til et i bemeldte

Kommune forsørgelsesberettiget Fruentimmers den 4. Marts

1873, fødte uægte Barn, fremdeles at alimentere til

Barnet indtil dets fyldte 18. Aar, har Hr. Amtmanden

i behagelig Skrivelse af 24. f. M. udbedt sig Mini¬

steriets Ytringer om, hvorvidt der i bemeldte Lovs § 1

haves Hjemmel til at give et saadant Paalæg i nærværende

Tilfælde.

Foranlediget heraf undlader man ikke tjenstligt at

meddele, at da det af de under Lovens Behandling i

Rigsdagen brugte Ytringer fremgaar at have været

Meningen, at den paagjældende Bestemmelse i § 1 ikkun

skulde omfatte alle de uægte Børn, med Hensyn til

hvilke Faderens Forførgelsespligt ikke allerede er ophørt

paa den Tid, Loven traadte i Kraft, og da denne Op¬

fattelse ogsaa stemmer bedst med selve Lovens Udtryk, maa

Justitsministeriet formene, at der ikke i Henhold til oft¬

nævnte Lovbestemmelse kan paalægges den i Sagen om¬

handlede Barnefader fremdeles at yde Bidrag til Barnets

Underhold.



3)

Res. ang. Sundhedskollegiets Dekanat. 383 1888.

——

Kongelig Resolution ang. Dekauatet i det kon= 17. Aug.

gelige Sundhedskolleginm. (Justitsministeriet).

Det bifaldes allernaadigst:

1) at der med Hensyn til Dekanatet i det kongelige

Sundhedskollegium i Stedet for den i 8 2 i Instrux

af 15. Juni 1813 om dets Besættelse givne Ordning

maa sættes den Bestemmelse,

at Dekanatet besættes for et Tidsrum af 6 Aar

saaledes, at Kollegiets Medlemmer af deres

Midte vælge Dekanus, der efter endt Funktionstid

kan gjenvælges en eller flere Gange for en ny

Periode, at saavel Valg som Gjenvalg vil være

at indstille til ministeriel Approbation og at

Dekani Forretninger i hans lovlige Forfald eller

Fraværelse besørges af et andet af Kollegiets

Medlemmer som Vice=Dekanus, hvilken Funktion

overtages for et Aar ad Gangen af Kollegiets

Medlemmer efter den Orden, hvori de ere ud¬

nævnte;

2) at der med Hensyn til Revisionen af Dekani Regn¬

skab i Stedet for den i § 17 i nævnte Instrux

givne Bestemmelse fastsættes, at Dekani Regnskab

for Fremtiden ved hvert Aars Slutning revideres

af det følgende Aars Vice=Dekanus og det Medlem,

der efter denne er det ældste efter den Orden, hvori

Medlemmerne ere udnævnte, samt

at ovennævnte Ændringer træde i Kraft fra 1. In¬

nuar næstkommende at regne.



1888.
—

17. Aug

18. Aug.

Nr. 160.

21. Aug.

Tirk. ang. Landsthingsvalg.384

Kongelig Resolntion ang. Bemyndigelse for Bi¬

skopperne til at tillade Afholdelsen af Kommunion

paa Ugedagene uden foregaaende Prædiken*). (Mi¬

nisteriet for Kirke= og Undervisningsvæsenet.)

Indm. Saml pag. 342.

Bekjendtgjørelse ang. en mellem Danmark og

Sverrig afsluttet Overenskømst angaaende det ene

Riges Undersaatter, som paa det andet Riges Om¬

raade falde Fattigvæsenet til Byrde. (Indenrigs¬

ministeriet).

Indm. Saml. pag. 343.

Indenrigsmin. Cirk. (til samtlige Amtmænd)

ang., hvorledes Beboerne af de med Hensyn til

Fattig= og Skolevæsen under en Kjøbstad hørende

Landdistrikter ere stillede i Henseende til Deltagelse

i Valg til Landsthinget.

Efter den Anledning, som dertil blev givet ved de

Rigsdagssamlingen 1886—87 i Landsthinget ved Prøvelseu

af Valgbrevene stedfundne Forhandlinger, har Ministeriet

taget Spørgsmaalet om, hvorledes Beboerne af de med

Hensyn til Fattig= og Skolevæsen under en Kjøbstad

hørende Landdistrikter ere stillede i Henseende til Deltagelse

i Valg til Landsthinget, under fornyet Overveielse. Man

maa herefter være af den Formening, at der savnes til¬

strækkelig Føie til vedblivende at hævde den Opfattelse, der

*) Meddelt Biskopperne ved Cirkulære af 30. s. M.



Cirk. ang. Landsthingsvalg. 385

tidligere ved given Leilighed er bleven gjort gjældende,

nemlig at de omhandlede Distrikter ere udelnkkede fra Del¬

tagelse i bemeldte Valg, idet de ifølge Bestemmelserne i §§

60 og 69 i Lov om Valgene til Rigsdagen af 12. Juli

1867 ikke kunde indordnes under de for Landet gjældende

Regler, og i Henhold til samme Lovs § 8, hvorefter disse

Distrikter paa Grund af det deri brugte Udtryk „For¬

standerskab“ antoges at skulle have særskilte Folkethings¬

valglister, heller ikke under de for Kjøbstæderne gjældende

Regler, eftersom det ifølge Valglovens § 54 netop er

Kjøbstædernes Folkethingsvalglister, som skulle lægges til

Grund for den almindelige Vælgerklasses Valg af Valg¬

mænd til Landsthinget. Ministeriet maa derimod holde for,

at de ommeldte Distrikter i Forbindelse med vedkommende

Kjøbstad maa betragtes som udgjørende een Kommune med

Hensyn til Valgene til Rigsdagen, saavel til Folkethinget

som til Landsthinget. Valglovens § 8, der ikke er nogen

ny Bestemmelse, men en Gjentagelse af Bestemmelserne i de

tidligere Valglove, nemlig Valglov for Dannelsen af en

Rigsforsamling af 7. Juli 1848 § 9 og Lov angaaende

Valgene til Rigsdagen af 16 Juni 1849 § 8, maa nemlig

naturligst fortolkes paa samme Maade som de tilsvarende

tidligere Bestemmelser, og det saa meget mere som det

tydeligt fremgaar af Valgloven af 12. Juli 1867, at der

ikke ved sammes Affattelse er taget Hensyn til den ved

Landkommunalloven af 6. Juli 1867 omtrent samtidig ind¬

førte nye kommunale Ordning; men under denne Fornd¬

ætning maa der ved Udtrykket „Forstanderskab“ i Valg¬

lovens § 8 være sigtet til „Sogneforstanderskab“ (altsaa nu

„Sogneraad“), og Reglen efter bemeldte Paragraf bliver

da, at saalænge et under et Kjøbstadsogn (d. e. i kirkelig

Henseende) henlagt Landdistrikt ikke har eget Sognefor¬

standerskab (Sogneraad), henhører det med Hensyn til Af¬

Tolvte Hrste. 17

1888.

21. Aug.



Tillæg til Kbhvns Politivedtægt.3861888.

—

21. Aug. fattelsen af Folkethingsvalglisten under Kjøbstaden, saaledes

at Distriktets Beboere maa optages paa dennes Liste, hvoraf

i Henhold til Valglovens ovennævnte § 54 igjen sølger, at

ogsaa Landsthingsvalglisterne maa blive fælles for Kjøb¬

staden og Landdistriktet. Denne Opfattelse synes ogsaa at

være bedst stemmende baade med, hvad der maa antages

at have været Grundlovens og Valglovens Hensigt, idet det

ikke kan forudsættes at have været Meningen at udelukke et

ikke ringe Antal kvalificerede Vælgere fra Deltagelse i Lands¬

thingsvalgene, og tillige med den Ordning, der faktisk har

dannet sig i de fleste af disse Landdistrikter.

Ministeriet skulde derfor herved tjenstligst anmode

Dhrr. Amtmænd om, forsaavidt der i Deres Amt findes

Landdistrikter, som med Hensyn til Fattig= og Skolevæsen

høre under en Kjøbstad, at tilkjendegive vedkommende By¬

raad som og Bestyrelsen for Landdistriktet, at der ikke bør

føres særskilt Folkethingsvalgliste for Landdistriktet, men at

den af Byraadet affattede Liste maa omfatte ikke blot de i

Kjøbstaden, men ogsaa de i Landdistriktet boende Folke¬

thingsvælgere, og at det samme som Følge heraf ogsaa maa

gjælde med Hensyn til de Lister, som Byraadet i Hen¬

hold til Valglovens §§ 54 og 57 har at affatte over de

tvende Vælgerklasser (den almindelige og den høistbe¬

skattede), som have at deltage i Valg af Valgmænd til

Landsthinget.

23. Aug. Tillæg til Politivedtægten for Kjøbenhavn af

Nr. 166. 22. Juni 1883 § 17. (Justitsministeriet).

Indm. Saml. pag. 345.

24. Aug Justitsmin. Skr. (til Amtmanden over Randers

Amt) ang., hvorvidt der i Lov af 20. April 1888

om Foranstaltninger imod Udbredelse af smitsomme



Str. ang. Løsgængeridomme 1888.387

Sygdømme haves Hjemmel til at forbyde Salg af 24. Aug.

Mælk fra Steder, hvor der hersker Difteritis, tyføid

Feber eller Skarlagensfeber, forsaavidt disse Syg¬

domme ere tagne under offentlig Behandling.

at der efter Justitsministeriets

Formening ikke i Lov af 20. April d. A. indeholdes

Hjemmel til at udstede et Forbud som det ommeldte.

Justitsmin. Skr. (til Amtmanden over Fre= 27. Aug.

deriksborg Amt) ang., at Domme i Betleri= og

Løsgængerisager skulle forkyndes Domfældte ved

Stævnevidnerne, selv om de ved Dommenes Afsigelse

maatte have erklæret sig tilfredse med samme.

I Anledning af det med Hr. Kammerherrens behagelige

Skrivelse af 7. d. M. hertil indsendte Andragende, hvori

Byfogden i N. N. Kjøbstad forespørger, hvorvidt Justits¬

ministeriet endnu maatte fastholde den i Kancelliskrivelse af

3. Mai 1842 yttrede Anskuelse, at Domme i Justits= og

offentlige Politisager ved Stævnevidnerne bør forkyndes

Domfældte, selv om disse ved Dommens Afsigelse maatte

have erklæret sig tilfredse med samme, ogsaa for Betleri¬

og Løsgængerisagers Vedkommende, skal man tjenstligst

melde, at Justitsministeriet ogsaa for de nævnte Sagers

Vedkommende maa fastholde den i den nævnte Kancelli¬

skrivelse ytrede Anskuelse angaaende Dommenes For¬

kyndelse for Domfældte ved Stævnevidnerne i Overens¬

stemmelse med den i Forordning af 3. Jnni 1796 § 33

givne Regel.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. (til Amt= 1. Sept.

manden over Svendborg Amt) ang. de Afgifter

til Skolevæsenet, som Baptister som hørende til et



Skr. ang. Baptisters Skolevæsensafgifter.3881888.

1. Sept. her i Landet ikke anerkjendt Trossamfund, have at

erlægge i Henhold til Grundlovens § 77.

Ved at tilstille Ministeriet en Skrivelse fra Oure¬

Veistrup Sogneraad, hvori samme i Anledning af, at Lærer

N. N. har besværet sig over, at de i Sognet værende

Baptister ikke betale Høitidsoffer til ham, har forespurgt,

om Baptisterne ikke ere pligtige til at betale Høitidsoffer

til Læreren, og hvorledes denne i bekræftende Fald kan

komme til sin Ret, har Hr. Kammerherren i behagelig

Skrivelse af 8. d. M. begjært Ministeriets Resolution i

Sagen, idet De derhos har udtalt, at da Baptisterne ikke

høre til et her i Landet anerkjendt Trossamfund, maa de

ifølge den reviderede Grundlovs § 77 anses forpligtede til

at yde de til Folkekirken lovbefalede personlige Afgifter,

derunder Høitidsoffer, til Skolevæsenet, samt at derfor for¬

mentlig Sogneraadet, i Henhold til Plakat af 9. Juni

1847, vil have at ansætte de paagjældende Baptister til et

bestemt Høitidsoffer, som i Mangel af Betaling kan ind¬

drives ved Udpantning, naar Henvendelse derom sker til

vedkommende Retsbetjent, hvorimod Skolelæreren ikke paa

egen Haand kan fordre Høitidsoffer af Baptisterne, idet

dog, saaledes som af Ministeriet udtalt i Skrivelse af 22.

December 1853, Billighed taler for, at Sogneraadet, naar

Offeret er indkommet, refunderer Læreren den Andel

deraf, som vilde have tilkommet ham af Dissenterne,

saafremt de vare vedblevne at henhøre til Folkekirken,

medens Resten af Offeret tilfalder Kommunens Kasse,

forsaavidt der ikke i Sognet maatte bestaa en særlig

Skolekasse.

I denne Anledning skal Ministeriet, under Henvisning

til dets ovenfor citerede Skrivelse af 22. December 1853

samt dets Skrivelse af 5. Januar 1854 til Amtmanden

over Aalborg Amt, tjenstligst melde, at man maa tiltræde



Meddelelse om Underholdningsbidrag. 389 1888.

Hr. Kammerherrens foranførte Ytringer angaaende denne 1. Sept.

Sag, og anmode Dem om at ville give Sogneraadet Besked

i Overensstemmelse hermed.

Meddelelse om de af Overøvrighederne i Henhold 1. Sept.

til Lov af 20. April d. A. om Underholdningsbidrag

til Børn, der ere avlede udenfor Ægteskab, for Fem¬

aaret I. Mai 1888—30. April 1893 fastsatte Nor¬

malbidrag. (Justitsministeriet).

Ifølge modtagne Indberetninger fra Overøvrighederne

have disse fastsat de i Lov af 20. April d. A. § 4 in fine

ommeldte Normalbidrag for Femaaret 1. Mai 1888—30.

April 1893 saaledes:

Kjøbenhavn 84 Kr.

Kjøbenhavns Amt:

for Kjøbenhavns Amtsraadskreds  60 —

Roskilde Amtsraadskreds18—

40 —Frederiksborg Amt

40 —Holbæk Amt

10 —Sorø Amt

40 —Præstø Amt

Bornholms Amt 36 —* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

50 —Odense Amt.

Svendborg Amt. 50 —

Maribo Amt 40

Aalborg Amt:

for Aalborg Kjøbstad 50 —

den øvrige Del af Amtet  40 —

Hjørring Amt 40

Thisted Amt 40 —

Viborg Amt 40 —

177



1888.

——

1. Sept.

3. Sopt.

4. Sept.

Cirl. ang. Dokumentstempling.390

Aarhus Amt:

for Aarhus og Horsens Kjøbstæder ... 50 Kr.

den øvrige Del af Amtet  40

Randers Amt 45

Ribe Amt:

for Ribe og Varde Kjøbstæder 50 —

den øvrige Del af Amtet  40 —

Ringkjøbing Amt. 40 —

Veile Amt 40—

Generaldirektor. for Skattev. Cirk. (til samtlige

Amtmænd) ang., at den i Stempellovens §§ 10 og

II med Hensyn til Stempling af Dokumenter fast¬

satte Frist af 3 Uger efter Dokumentets Oprettelse

vil være at beregne saaledes, at Fristen først anses

som udløben med selve 3 Ugers Dagen efter Do¬

kumentets Udstedelse.

Justitsmin. Skr. (til Amtmanden over Præstø

Amt) ang. Forstaaelse af Udpantningslovens Bestem¬

melse om, at Udpantningsretten vedvarer indtil I

Aar efter at Fordringen er forfalden.

Ved at fremsende den med Bilag hoslagt tilbage¬

følgende Skcivelse, hvori Birkedommeren i N. N. Birk

forespørger, hvorvidt det kan anses beføiet, at Herreds¬

fogden i N. N. Herred har nægtet at foretage Udpantning

for et af Arbeidsmand N. N. skyldigt Underholdningsbidrag

for et uægte Baan for Halvaaret 29. December 1886 til

29. Juni 1887 paa Grund af, at Begjæringen til ham om

Udpantningens Foretagelse, der er fremsat af den nævnte

Birkedommer, først er dateret den 2. Juli d. A., uanset at

det af Sagen fremgik, at Vedkommende forinden Udløbet
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af den i Lov af 29. Marts 1873 § 2 ommeldte Frist 4. Sept.

havde henvendt sig til oftnævnte Birkedommer om Bidragets

Indfordring, har Hr. Kammerherren i behagelig Skrivelse

af 18. f. M. ytret, at det formentlig til Udpantnings¬

rettens Bevarelse har været tilstrækkeligt, at Begjæringen

om Bidragets Inddrivelse er bleven fremsat for tidtnævnte

Birkedommer inden 1 Aar, efter at det var forfaldent, men

at den saaledes fremsatte Nægtelse eventuelt maa søges

underkjendt ved Appel.

Foranlediget heraf skal man tjenstligst melde, at Ju¬

stitsministeriet, der gaar ud fra, at § 2 i Loven af 29.

Marts 1873 ved sine Udtryk har henholdt sig til den før

denne Lov bestaaende Praxis, jvfr. Kancelliskrivelser af 16.

November 1822, 19. April og 30. August 1834 og Ju¬

stitsministeriets Skrivelse af 24. Mai 1855, tiltræder den

af Dem saaledes ytrede Anskuelse.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. (til Direk= 4. Sept.

tionen for den almindelige Brandforsikring for

Landbygninger) ang., at et Sogneraad maa kunne

træffe Bestemmelse om, at Kommunens Skolebyg¬

ninger skulle udmeldes af den almindelige Brandfor¬

sikring for Landbygninger og optages i en anden.

Ved hertil at indsende de hoslagt tilbagefølgende Be¬

gjæringer fra N. N. Sogneraad om Udslettelse af For¬

eningen for forskjellige Skolebygningers Vedkommende, har

Direktionen i behagelig Skrivelse af 27. Marts d. A. blandt

andet forespurgt Ministeriet om, med hvilke Autoriteters

Samtykke slige Udmeldelser skulle være ledsagede, for at Ud¬

slettelsen kan tages tilfølge.

Saaledes foranlediget skulde Ministeriet, efter om Sagen

at have brevvexlet med Indenrigsministeriet, i Overensstem¬

melse med, hvad dette Ministerium har udtalt, tjenstligst
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4. Sept. tilbagemelde, at det ikke skjønnes at ligge udenfor et

Sogneraads Kompetence at træffe Bestemmelse om, at de

Kommunen tilhørende Bygninger skulle udmeldes af den

almindelige, Brandforsikring for Landbygninger, for at

optages i en anden af Justitsministeriet anerkjendt Brand¬

forsikring.

Justitsmin. Skr. (til Amtmanden over Randers1. Sept.

Amt) ang., om Bestemmelserne i § 4 af Lov af

20. April d. A. om Underholdningsbidrag til Børn,

der ere avlede udenfor Ægteskab m. v., ere an¬

vendelige i et Tilfælde, hvor Moderen til det paa¬

gjældende nægte Barn senere har indgaaet Ægteskab.

at det reiste Spørgsmaal maa

besvares bekræftende.

Anordning om Behandlingen af Postforsendelser1. Sept.

og fra Stats= og kommunale Myndigheder.Nr. 178. til

(Indenrigsministeriet).

Indm. Saml. pag. 346.

Anordning om Posternes Benyttelse. (Inden¬7. Sept.

Nr. 179. rigsministeriet).

I Henhold til Postloven af 5. April 1888 §s§ 4 og 6

fastsættes herved nedenstaaende Regler for Befordring og

Besørgelse m. v. af de i bemeldte Lovs § 3 nævnte Gjen¬

stande samt Porto= og Fragttaxter, Befordringsbestemmelser

m. v. for Expresbreve, for Reisende og Reisegods med de

regelmæssige Poster saavelsom for Lokal= og Distriktsfor¬

sendelser, med Hensyn til hvilke sidste Forsendelser iøvrigt

Postlovens Regler faa Anvendelse, forsaavidt ikke andet
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særlig er udtalt paa vedkommende Steder i denne Anord¬

ning. Ligeledes fastsættes det herved i Medfør af fornævnte

Lovs § 29, at de mellem Kongeriget og Grønland udvexlede

Postforsendelser skulle behandles som bestemte til, henholdsvis

afsendte fra, det kjøbenhavnske Postdistrikt, saaledes at „Den

grønlandske Handel“ i Kjøbenhavn betragtes som Adressat,

henholdsvis Afsender, af disse Forsendelser.

Ved denne Anordning, som træder i Kraft den 1.

Oktober 1888, ophæves Anordning om Posternes Be¬

nyttelse af 28. Marts 1871 tilligemed de i Tilslutning til

denne senere givne Anordninger og Bekjendtgjørelser an¬

gaaende de ovenommeldte Forhold.

Afsnit I.

Almindelige Bestemmelser.

§ 1.

Posthusene og deres Forretningsomraade.

Ved Postkontorer og Postexpeditioner kan der

— forsaavidt ikke andet særlig er bestemt — i hele Kontor¬

tiden (se § 2, 1. Stykke) ske Indlevering og Udlevering af

Postforsendelser af enhver Art, tegnes Abonnement paa Ti¬

dender og Tidsskrifter samt, forsaavidt vedkommende Posthus

ligger ved en Personpostrute, indskrives Reisende og Reise¬

gods til Befordring med Personposterne.

Den ydre Indgang til Kontoret skal være betegnet ved

det anordnede Postskilt, anbragt paa et iøinefaldende Sted,

hvorhos Indgangen til den for Publikum bestemte Del af

Kontorlokalet paa tydelig Maade maa være betegnet som

saadan. I denne Del af Lokalet, som ved en Mellemvæg

med Skydevindue eller ved en Skranke eller paa anden

lignende Maade skal være afsondret fra den Del, i hvilken

Postens Expedition foregaar, skal der til Publikums Af¬

benyttelse forefindes Penne og Blæk samt et Exemplar af

Postloven og denne Anordning, ligesom der sammesteds,

1888.

7. Sept.
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7. Sept. paa en saadan Plads, at de let ses og bekvemt kunne læses,

skal være anbragt en Afskrift af den for Posthuset fastsatte

Postliste, indeholdende Oplysning om Kontor= Kassetøm¬

nings= og Omdelingstiderne, en Oversigt over de afgaaende

og ankommende Poster samt de øvrige Opslag, som i Hen¬

hold til denne Anordning eller andre Bestemmelser skulle

forefindes i Kontorlokalet.

Naar ikke undtagelsesvis anden Bestemmelse er truffen,

kan der ved Brevsamlingsstederne i den dertil be¬

stemte Tid (se § 2, 4. Stykke), dog med de i denne An¬

ordning Afsnit II §§ 13 og 16 og Afsnit IV§ 4 anførte

Indskrænkninger, ske Ind= og Udlevering af Postforsendelser,

Tegning af Abonnement paa Tidender og Tidsskrifter samt

Indskrivning af Reisende og Reisegods med Posterne. Der¬

imod finder Indsamling og Omdeling af lokale Postfor¬

sendelser som Regel ikke Sted ved disse Posthuse.

Ved Indgangen til ethvert Brevsamlingssted skal der

være anbragt en Brevkasse, hvilken tillige tjener som Skilt,

og der skal paa Brevsamlingsstedet til Publikums Af¬

benyttelse forefindes et Exemplar af Postloven og denne

Anordning.

Oprettelse, Nedlæggelse eller Forandring af Postkon¬

torer, Postexpeditioner og Brevsamlingssteder bekjendtgjøres

af Postbestyrelsen eller efter dennes Foranstaltning i „Mini¬

sterialtidende“, i „Berlingske Tidende“ og vedkommende

Stiftsavis samt desuden i det eller de i vedkommende Di¬

strikt mest udbredte Lokalblade, i hvilke sidste ogsaa Belig¬

genheden af Postkontorernes og Postexpeditionernes Kontor¬

lokaler samt mulige Afvigelser fra de almindelige Regler

om Posthusenes Virksomhed skulle være bekjendtgjorte.

§ 2.

Kontor= og Indleveringstider.

For Postkontorer og Postexpeditioner fast¬

sætter Postbestyrelsen Kontortiden om Hverdagene under
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Hensyn til de stedlige Forhold og Postgangen; paa Søn¬

og Helligdage er Kontortiden for Brevpostkontoret, Pakke¬

postkontoret og Banegaardspostkontoret i Kjøbenhavn fastsat

til Kl. 8—9 Form. samt Kl. 12—2 og 5—7 Efterm., for

de øvrige kjøbenhavnske Posthuse samt for samtlige Post¬

kontorer og Postexpeditioner i Provindserne til Kl. 8—9

Form. og Kl. 12—2 Efterm. Jule= og Nytaarsaften

lukkes samtlige Postkontorer og Postexpeditioner senest Kl. 7

Efterm. Efter Postbestyrelsens nærmere Bestemmelse kan

der derhos, naar en Hovedpost ankommer saa sent paa

Aftenen, at den ikke kan omdeles samme Dag, men dog

inden Kl. 10 Efterm., gives Publikum Adgang til paa

Hverdage i et bestemt Tidsrum udenfor den fastsatte

Kontortid at afhente de med denne Post ankomne Breve

og Aviser.

For at Postforsendelser skulle kunne blive befordrede

med den første afgaaende Post, maa Indleveringen ved

Postkontorerne og Postexpeditionerne i Provindserne være

sket i det seneste:

for Pengebreve, Pakker og Postopkrævninger

samt Tidender og Tidsskrifter saavel i

Abonnement som ikke=abonnerede, naar

Udgiveren ikke selv besørger Exem¬

plarernes Indpakning, Aftælling og

Adressering, eller naar han forlanger

Tilstaaelse for Indleveringen.. 11 Time,

for anbefalede Breve og Postanvisninger.

for andre Brevforsendelser samt Tidender

og Tidsskrifter saavel i Abonnement

som ikke=abonnerede, naar Udgiveren

selv besørger Exemplarernes Indpakning,

Aftælling og Adressering. 112

forinden Postens planmæssige Afgang fra Posthuset. Af¬

gaar Posten Kl. 8½ Form. eller tidligere, afsluttes Ind¬

1888.

7. Sept.
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7. Sept, leveringen dog altid Aftenen forud ved Kontortidens Udløb.

Slutningstiderne for Indleveringen ved de kjøbenhavnske

Posthuse bestemmes særlig af Postbestyrelsen.

Indskrivning af Reisende og Reisegods til Person¬

posterne sluttes 1 Time før Postens planmæssige Afgang.

Dog kunne Reisende forlange sig indskrevne indtil ⅓ Time

før den planmæssige Afgang, saafremt det ikke er nød¬

vendigt, at der for deres Skyld tages Bivogn, ligesom

Reisende, der ankomme med en Personpost, naar de melde

sig umiddelbart ved Ankomsten, og Reisende, der ankomme

med Jernbane, naar de melde sig inden 10 Minutter efter

Togets Ankomst, kunne forlange sig indskrevne til en i

umiddelbar Forbindelse dermed staaende Post, selv om den

almindelige Indskrivning til denne er sluttet.

Det paahviler ikke Brevsamlerne at holde nogen

bestemt Kontortid; men Brevsamlingsstedet skal være til¬

gængeligt for Publikum saa længe som muligt i Tiden

mellem Kl. 9 Morgen og Kl. 9 Aften (Søn= og Helligdage

dog kun mellem Kl. 9 Morgen og Kl 2 Eftermiddag) og

indenfor disse Tidsrum navnlig i nogen Tid, forinden

Indleveringen og Indskrivningen til de afgaaende Poster

sluttes, og efter Posternes Ankomst.

For at Postforsendelser skulle kunne blive befordrede

med den første fra Brevsamlingsstedet afgaaende Post, maa

Indleveringen være sket i det seneste:

for ikke anbefalede Brevforsendelser ⅓ Time,

for andre Forsendelser. 4

forinden Postens planmæssige Afgang.

Med Hensyn til Indskrivning af Reisende og Reise¬

gods til Personposterne gjælde de samme Regler, som

ovenfor ere anførte for Postkontorer og Postexpeditioner,

dog med de Afvigelser, som ere en Følge af, at der som

Regel ikke kan afgives Bivogne fra Brevsamlingssteder.

Den for hvert enkelt Postkoutor (Postexpedition) fast¬

satte Kontortid skal være bekjendtgjort i det eller de i Di¬
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striktet mest udbredte Lokalblade, og Afslutningstiderne for 7. Sept.

Indleveringen af Forsendelser til de enkelte Poster skal

være anført paa den i Kontorlokalet opslaaede Oversigt

over de afgaaende og ankommende Poster (se § 1, 2.

Stykke).

§ 3.

Brevkassers Anbringelse og Tømning.

Ved ethvert Postkontor (Postexpedition) skal der

udenfor Kontorlokalet og, saafremt der findes særligt Post¬

expeditionslokale paa Banegaarden, tillige udenfor dette

være anbragt en Brevkasse, hvorhos der eventuelt ogsaa

skal være anbragt Brevkasser paa passende Steder i Om¬

delingsdistriktet.

Kontorbrevkassen tømmes ⅓ Time før hver Posts

planmæssige Afgang fra Kontoret og ⅓ Time før hver

Brevomdeling. Er Posthuset beliggende umiddelbart ved

Jernbanen, sker Tømningen for de med Jernbanen af¬

gaaende Posters Vedkommende dog 10 Minutter før det

paagjældende Togs planmæssige Afgang. Kassernes Tøm¬

ning finder ikke Sted i Tiden mellem Kl. 11 Aften og

Kl. 5 Morgen. — Brevkasserne ved Jernhanepostexpedi¬

tionerne tømmes 10 Minutter før Togenes planmæssige

Afgang, dog ikke efter Kl. 11 Aften eller før Kl. 5

Morgen. —De i Omdelingsdistriktet anbragte Brevkasser

tømmes til de for hvert enkelt Sted fastsatte Tider; paa

Søn= og Helligdage tømmes disse Kasser ikke efter Kl. 12

Middag.

Den udenfor hvert Brevsamlingssted anbragte

Brevkasse (se § 1) tømmes ⅓ Time før hver Posts plan¬

mæssige Afgang, dog ikke efter Kl. 9 Aften eller før Kl. 5

Morgen.

Paa de Jernbanetog og Skibe, med hvilke der

følger Postbetjent, skal der være anbragt Brevkasser, hvilke

tømmes umiddelbart efter Afgangen fra hver Station.
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7. Sept. Brevkasser ville i Almindelighed ogsaa være anbragte paa

andre Skibe og Vogne, med hvilke der forsendes Post;

disse Kasser tømmes ved Ankomsten til et Postkontor eller

en Postexpedition.

Paa Landpostbudruterne skulle Brevkasser være

anbragte paa de vigtigste Udvexlingssteder (Afsnit II § 16)

eller, naar Postsagerne udbringes direkte til Adressaterne,

paa andre passende Steder i Distriktet, hvilke Kasser tøm¬

mes af Landpostbudene, naar de passere forbi.

Anbringelsen og Nedtagelsen af Brevkasser i Om¬

delingsdistriktet og Landdistriktet samt for de førstnævnte

Kassers Vedkommende tillige Tømningstiderne skulle bekjendt¬

gjøres i det eller de i vedkommende Distrikt mest udbredte

Lokalblade.

§ 4.

Posternes Befordring.

Til Posternes regelmæssige Befordring mellem Post¬

husene benyttes:

de af Postvæsenet for egen Regning oprettede Befordringer

(Brev=, Pakke= og Personposter, Brev= og Pakke¬

poster samt kjørende eller gaaende Landposter);

de af Postvæsenet subventionerede Dampskibe;

Jernbaner samt de til disse hørende Postdampskibs= og

Dampfærgeforbindelser;

de af Private oprettede regelmæssige Landbefordringer

(Postlovens § 8) og private Skibe (Postlovens § 9).

Under extraordinære, ved Istransport, Togstandsninger,

Snefald o. I. foraarsagede Forhold benytter Postvæsenet de

Transportmidler, som under disse Forhold staa til dets

Raadighed og kunne anvendes.

Med de ovenfor nævnte private Landbefordringer og

med private Skibe samt med de til Postbefordring be¬

nyttede Jernbanetog, med hvilke der ikke medfølger Post¬

betjente, forsendes i Almindelighed kun Breve, Postanvis¬
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ninger samt Tidender og Tidsskrifter; med de øvrige regel¬

mæssige Befordringer forsendes i Reglen Postforsendelser af

enhver Art, dog for nogle Befordringsmidlers Vedkommende

med Indskrænkninger i Henseende til Vægten og Omfanget

af Pakkepostsager (jvfr. Afsnit II § 3. Med de ovenfor

anførte Brev= Pakke= og Personposter befordres ogsaa for

Postvæsenets Regning Reisende og Reisegods. — Med

extraordinære Poster befordres i Almindelighed kun Breve,

Postanvisninger samt Tidender og Tidsskrifter og kun

undtagelsesvis Postforsendelser af anden Art eller Reisende

og Reisegods.

Oprettelsen eller Nedlæggelsen af de af Postvæsenet for

egen Regning oprettede Postbefordringer, deres planmæssige

Afgangs= og Ankomsttider fra eller til Postkontorer og

Postexpeditioner samt det Omfang, hvori de benyttes til

Postbefordring, bekjendtgjøres af Postbestyrelsen eller efter

dennes Foranstaltning i vedkommende Stiftsavis samt i det

eller de i vedkommende Distrikter mest udbredte Lokalblade,

paa hvilken Maade der ogsaa sker Bekjendtgjørelse om Be¬

nyttelsen af de øvrige ovenfor ommeldte Transportmidler

til Postforsendelse. Ligeledes skulle de i Postkontorernes og

Postexpeditionernes Kontorlokaler opslaaede Fortegnelser over

de afgaaende og ankommende Poster (se dette Afsnit § 1,

2. Stykke) indeholde Oplysning om disses Afgangs= og

Ankomsttider og nærmere Beskaffenhed. Pludseligt ind¬

trædende Forandringer i de regelmæssige Posters Afgangs¬

og Ankomsttider bekjendtgjøres foruden paa den ovennævnte

Maade tillige strax ved Opslag i Kontorlokalerne. — Den

Afgangstid, som i disse Bekjendtgjørelser og Opslag anføres

for Posterne, betegner den tidligste Tid, paa hvilken Af¬

gangen under ordinære Forhold kan finde Sted; men det

er forbeholdt Postvæsenet at lade Afgangen ske senere for at

afvente andre Poster etc. — Om de ved Istransport, Tog¬

standsninger, Snefald o. l. foranledigede Forandringer og

1888.

7. Sept.
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7. Sept. Forstyrrelser i den regelmæssige Postgang samt om den

særlige Postgang, som eventuelt indtræder under saadanne

Forhold, sker Bekjendtgjørelse ved Opslag i Postkontorernes

og Postexpeditionernes Kontorlokaler og om fornødent til¬

lige ved Bekjendtgjørelse i Lokalbladene.

De i „Post= og Reisehaandbogen“ samt „Reiselisten“

indeholdte Angivelser om de af Postvæsenet etablerede Post¬

befordringer ligesom de i førstnævnte Værk indeholdte Op¬

lysninger om de øvrige regelmæssige Poster ere indtil

videre at betragte som officielle.

§ 5.

Tiderne for Postforsendelsernes Omdeling.

I det lokale Omdelingsdistrikt (den Del af et

Postkontors eller en Postexpeditions Postdistrikt, indenfor

hvilken Omdelingen sker ved Posthusets egne Bude) fast¬

sættes Tiderne for Omdelingernes Foretagelse navnlig under

Hensyn til Posternes Ankomsttider, i hvilken Henseende det

dog betragtes som Regel, at Brevforsendelser, der ankomme

til Posthuset efter Kl. 8 Efterm., samt Pengebreve og

Pakkesager, der ankomme efter Kl. 7 Efterm. (i Tiden fra

1. Oktober til 31. Marts Kl. 6 Efterm.“, ikke omdeles før

den næste Dags Morgen. Postforsendelser, der paa Søn¬

og Helligdage ankomme til Posthuset efter Kl. 12 Middag,

omdeles først den næste Dags Morgen, ligesom der, naar

der paa vedkommende Sted foretages Valg til Folkethinget,

ikke finder Omdeling Sted, saalænge Valghandlingen varer.

Omdelingen af almindelige og anbefalede Brevforsendelser,

Postanvisninger samt Tidender og Tidsskrifter skal ske for¬

trinsvis og vil ikkun ved mindre Posthuse ske samtidig med

Med HensynOmdelingen af Pengebreve og Pakkesager. —

til Expres= og Estafettebreve gjøres der dog en Undtagelse

fra de ovenfor angivne Regler for Omdelingen, idet de

nævnte Forsendelser altid skulle omdeles umiddelbart efter
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deres Ankomst, hvad enten denne sker om Dagen eller om 7. Sept.

Natten, paa Hverdage eller Søn= og Helligdage.

I Landdistriktet (den Del af et Postdistrikt, inden¬

for hvilken Omdelingen sker ved Landpostbude) udgaa Budene

som Regel en Gang daglig, dog ikke Søndagene, Lang¬

fredag, Store Bededag, Christi Himmelfartsdag og 2. Jule¬

dag, forsaavidt denne ikke falder paa en Lørdag eller Man¬

dag. Undtagelsesvis kunne ogsaa Budene udgaa flere Gange

daglig, i hvilket Fald de dog om Søndagen samt paa de

andre ovenfor nævnte Helligdage kun skulle udgaa en

— Paa de Dage, paa hvilke der i ved¬Gang daglig.

kommende Distrikt finder Valg til Folkethinget Sted, udgaa

Landpostbudene ikke. Med Hensyn til Omdeling af Ex¬

pres= og Estafettebreve i Landdistriktet gjælder, hvad ovenfor

er anført om disse Forsendelsers Omdeling i det lokale

Distrikt.

Tiderne for Omdeling af Postforsendelser i Posthusenes

Omdelingsdistrikter samt Udgangstiderne for Landpostbudene

og den Rute, de skulle følge paa deres Ture, bekjendt¬

gjøres i det eller de i vedkommende Distrikt mest udbredte

Lokalblade.

Afsnit II.

Brevforsendelser, Pengebreve, Pakkesager,

Postanvisninger og Postopkrævninger.

Hvorledes disse Forsendelser skulle være beskafne.

§ I.

Brevforsendelser.

Almindelige Breve. For at en Forsendelse kan

blive befordret som et almindeligt Brev, maa den være flad,

ikke have større Dimensioner end 15“ i Længden, 10“ i

Breden og 1 Tomme i Tykkelse samt ikke veie over 50

Kvint, hvorhos den ikke maa have Paategning om nogen
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7. Sept. Værdi eller om, at nogen anden Gjenstand medfølger.

Gjenstande, der ere indleverede til Postbesørgelse som al¬

mindelige Breve, men som ikke opfylde de ovenfor angivne

Betingelser, ville, saafremt deres Befordring med Posten

iøvrigt er tilstedelig, blive behandlede efter Reglerne for den

Art af Forsendelser, hvortil de efter deres ydre Beskaffenhed

henhøre.

Brevkort ere de under denne Benævnelse af Post¬

bestyrelsen eller af private Personer udfærdigede aabne Kort,

der ikke maa være ledsagede af nogen anden Forsendelse,

ligesom der heller ikke, naar undtages de til Frigjørelsen

anvendte Frimærker samt en med en trykt Angivelse af

Adressen forsynet, paa Forsiden klæbet Seddel af indtil 2

Tommers Længde og ⅓ Tommers Brede, til dem maa

klæbes, hæftes eller føies nogen som helst anden Gjenstand.

Brevkortets Adresseside maa kun benyttes til Udskriften.

De af Private fremstillede Brevkort maa ikke være paatrykte

det danske Vaaben, ligesom de selvfølgelig heller ikke maa

være forsynede med noget i Kortet trykt Frimærke, men

deres Frigjørelse skal, som ved alle andre Forsendelser, ske

ved paaklæbede Frimærker; derimod skulle saadanne Brev¬

kort iøvrigt med Hensyn til Form, Størrelse, Papirets

Konsistents, den paa Adressesiden paatrykte Text samt

Farven nøiagtig svare til de af Postbestyrelsen udfærdigede

Brevkort. Indleveres et Brevkort, der ikke opfylder de

ovenfor angivne Betingelser, behandles de som et aabent

almindeligt Brev.

Brevforsendelser, som kunne befordres med

Posten for den i Postloven af 5. April 1888

§ 12 a 2 foreskrevne Porto. Disse Forsendelser, til

hvilke henregnes trykte Sager under Kors= og Enkelt¬

baand eller simpelthen sammenlagte eller bestaaende af aabne

Kort, samt Vareprøver og Mønstre, maa ligesom al¬

mindelige Breve ikke veie over 50 Kvint, hvorhos de heller
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ikke maa have Paategning om nogen Værdi eller om, at

en anden Forsendelse medfølger; med Hensyn til Form,

Omfang og Tykkelse kan der derimod tilstedes Afvigelser

fra, hvad der gjælder for almindelige Breve, dog at de

heromhandlede Forsendelser maa være saaledes beskafne, at

de egne sig til Befordring sammen med andre Brevfor¬

sendelser. Jøvrigt vil der angaaende trykte Sager,

Vareprøver og Mønstre være at iagttage følgende:

Trykte Sager. Til saadanne henregnes Gjen¬I.

givelser, der ere tilveiebragte paa Papir, Pergament eller

Karton ved Bog= Sten= og Metaltryk (Lithografi, Auto¬

grafi, Kobber= og Staalstik, Raderinger etc.), Tylografi eller

andre mekaniske Fremstillingsmaader, hvis Egenskab som

saadanne let lader sig konstatere. — Gjengivelserne behøve

ikke at udgjøre en egentlig Meddelelse til Adressaten, men

det er tilstrækkeligt, at der paa vedkommende Gjenstand

—findes noget trykt, lithograferet, graveret osv. Som

„andre mekaniske Fremstillingsmaader“ betragtes ikke Kal¬

kering eller Mangfoldiggjørelse ved Kopiermaskine eller

Gjennemskrivning, hvorimod Gjenstande, der ere fremstillede

ved Kromografering, Polygrafering, Hektografering, Papyro¬

grafering, Velocigrafering o. I. kunne forsendes som trykte

Sager, naar de ere formelig indleverede paa et Posthus

(ikke nedlagte i en Brevkasse) eller medgivne et Landpostbud

i et Antal af mindst 20 fuldkomment identiske Exemplarer.

— Som Exempler paa trykte Sager skal nævnes: Aviser,

Tidsskrifter, Bøger, Noder, Visitkort, Adressekort, Korrek¬

turark, Papirer med trykt Reliespunktering til Brug for

Blinde, Billeder, Landkort, Grundplaner o. I. med og uden

Kolorering, Subskriptionsindbydelser, Annoncer, Handels¬

cirkulærer osv.

Gjenstande, som efter det ovenfor anførte maa hen¬

regnes til trykte Sager, skulle, for at blive postbehandlede

som saadanne, iøvrigt opfylde følgende Betingelser:

1888.

7. Sept.
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1. De maa, afset fra, hvad der henhører til Adressen,

ikke bære andre haandskrevne Bemærkninger end dem, som

udtrykkelig ere anførte nedenfor, nemlig:

Afsenderens Navn, Firma eller Stilling, Af¬
sendelsessted og Datum;

Prisangivelser paa Børs= eller, Markedskurs¬

noteringer, Priskuranter, Kataloger, Subskriptions¬

indbydelser o. 1;

Ved Bøger en kort Tileguelse eller Tilskrift fra

Forfatteren;

I Anmeldelser om Forretningsreisende dennes

Navn, Betegnelse som „Reisende“, „Fuldmægtig“ e. I.
samt Tidspunktet for hans Ankomst;

Ved Tryksager, bestemte til at cirkulere mellem

et vist Antal Personer =Læsekredse), maa paa Om¬

slaget med Skrift tilføies; Personernes Navne og
Adresser. Titlerne paa de Bøger, Tidender m. v.,

som indeholdes i Forsendelsen, hvor lang Tid denne
maa forblive hos Adressaterne, samt Datoen, under

hvilken den afgaar fra hver af disse. Hver Gang
Forsendelsen videresendes fra en til en anden af

Kredsens Medlemmer, skal ny Porto erlægges,

hvorhos vedkommende Afsender maa overstrege sit
Navn paa Omslaget;

Med trykte Sager maa følge de dem vedrørende

Fakturaer og Regninger;

Med Korrekturaftryk maa følge det dertil hørende

Manuskript, hvorhos det er tilladt i saadanne Af¬

tryk med Skrift at foretage Rettelser af Trykfeil,

Forandringer og Tilføininger, der have Hensyn til

det paagjælde Værks Text, samt at anbringe en Be¬

mærkning om, hvorvidt ny Korrektur er nødvendig
eller ikke;

Haandskrevne Streger, Tal og Mærker ere til¬

ladte, men de maa ikke være anbragte saaledes, at

de angive en Sammenstilling af nogle af den trykte
Texts Ord, hvorved disse komme til at danne en

Meddelelse til Adressaten.

2.De maa være saaledes indrettede, at Indholdets

Beskaffenhed let kan gjøres til Gjenstand for Undersøgelse,

i hvilken Henseende følgende særligt skal bemærkes: Tryk¬

sager, bestaaende af enkelte eller sammenlagte Kort,
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Sedler e. L., kunne forsendes uden Baand, Omslag eller 7. Sept.

Indpakning, men, naar de nævnte Gjenstande ere sammen¬

lagte, maa de ikke være tillukkede ved Segl, Oblat eller paa

anden lignende Maade. Andre Tryksager skulle efter

deres forskjellige Beskaffenhed være forsynede med Seilgarns¬

eller anden Ombinding, der let lader sig løse, eller med

Omslag eller anden Indpakning, der let kan aftages og

atter paasættes, saasom være anbragte under, Baand

(Enkelt= eller Korsbaand), paa Rulle, imellem Papstykker,

i Hylster aabent for den ene eller begge Ender, i aaben

Kuvert, der da paa Forsiden tydelig maa være paategnet

„trykte Sager“

3. De maa ikke indeholde flere Sager, der hver især

hidrøre fra Forskjellige eller ere betegnede som bestemte til

Forskjellige.

II. Vareprøver og Mønstre. Gjenstande, som

efter deres naturlige Beskaffenhed kunne henregnes til Vare¬

prøver eller Mønstre (disse sidste maa ikke være haand¬

tegnede), skulle for at blive postbehandlede som saadanne

opfylde følgende Betingelser:

1. De maa, afset fra, hvad der henhører til Adressen,

ikke bære andre haandskrevne Bemærkninger end Afsenderens

Navn eller Firma, et Fabriks= eller Handelsmærke, Løbe¬

numer, Priser samt Angivelser af Varernes Vægt, Maal,

Omfang og det disponible Kvantum.

2. De maa være saaledes indrettede, at en Undersøgelse

af dem let kan finde Sted, og skulle i dette Øiemed være

indeholdte i løse Omslag eller i Poser, Æsker e. l., som let

kunne aabnes og atter tillukkes.

3. De maa ikke have nogen Handelsværdi.

4. De maa ikke indeholde flere Sager, der hver især

hidrøre fra Forskjellige eller ere betegnede som bestemte til

Forskjellige.
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Udelukkede fra Postbesørgelse som trykte

Sager, Vareprøver og Mønstre ere: Frimærker

eller andre Frigjørelsesmidler, saavel danske som udenlandske,

hvad enten de ere annullerede eller ikke, Brevkort samt alle

trykte, lithograferede osv. Gjenstande, der bruges for at

repræsentere en Værdi.

Opfylde Tryksager, Vareprøver og Mønstre

ikke Betingelserne under I. 1. og 2. samt II. 1. og 2.,

ville de, saafremt de maa henregnes til aabne

Breve, ikke blive afsendte, med mindre de ere i det

mindste delvis frigjorte, i andet Fald behandles de som

almindelige løse Breve. Ere Betingelserne under I. 3. og

II. 4. ikke opfyldte, vil hver af de enkelte i Forsendelsen

indeholdte Gjenstande blive betragtet som en Forsendelse

for sig og behandlet i Overensstemmelse hermed. Har en

Vareprøve= eller Mønsterforsendelse Handelsværdi (II. 3.),

behandles den efter sin Vægt og Beskaffenhed som Brev

eller som Pakkesag.

For samtlige Arter af Brevforsendelser (almindelige

Breve, Brevkort, Tryksager, Vareprøver og Mønstre) gjælde

derhos følgende fælles Regler:

De maa, saafremt Forsinkelser skulle undgaas, være

forsynede med nøiagtig Adresse, angivende Modtagerens

Navn og Bopæl samt Navnet paa det Posthus, gjennem

hvilket Forsendelsen skal udleveres. I sidstnævnte Henseende

bemærkes det særligt, at Adressen, naar en Brevforsendelse

er bestemt til at udleveres gjennem et ved en Jern¬

bane beliggende Brevsamlingssted, som Sted¬

betegnelse kun bør angive Brevsamlingsstedets Navn, hvor¬

imod det i alle andre Tilfælde, for at Forsinkelser kunne

undgaas, maa anbefales, at Adressen altid indeholder

Navnet paa vedkommende Postkontor eller Postexpedition.

Det anbefales derhos tillige paa Kuvertet eller Omslaget

at anføre Afsenderens Navn og Adresse, for at Forsendelsen,
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dersom det ikke skulde lykkes at bringe Modtageren den 7. Sept.

ihænde, hurtigere kan blive tilbageleveret. Brevpostfor¬

sendelser til Kjøbenhavn, der af Afsenderen ønskes udbragte

paa Postbudenes første Udgangstur efter Ankomsten af den

Post, som har medført Forsendelserne, samt Expresbreve til

nævnte By, maa i Udskriften under eller ved Ordet

„Kjøbenhavn“ være paategnede Bogstavet paa den Om¬

delingskreds, hvori Adressatens Bopæl er beliggende. Med

Hensyn til, hvilke Bogstaver der benyttes som Betegnelser

for de forskjellige Omdelingskredse, samt angaaende de By¬

dele, som disse Kredse omfatte, henvises til de herom i

„Post= og Reisehaandbogen“ indeholdte Oplysninger.

Ønskes en Brevforsendelse besørget under Anbe¬

faling, maa den paa Adressesiden tydelig være paategnet

„Anbefales“, „Rekommanderes“ eller „NB“. Begjærer

Afsenderen af en anbefalet Forsendelse at faa udfærdiget

et Modtagelsesbevis 9: et Bevis til Erhvervelse af Mod¬

tagerens Tilstaaelse for, at den er kommen ham ihænde,

skal Brevforsendelsens Forside have udtrykkelig Paategning

herom.

Brevforsendelser kunne ved Paategningen „poste

restante“ eller til Afhentning“ der anbringes i

Udskriften umiddelbart ved Navnet paa Poststedet, for¬

langes opbevarede ved dette, indtil de afhentes, dog ikke i

længere Tid end 3 Maaneder, efter at de ere ankomne til

Bestemmelsesstedet. Naar Brevforsendelser, paategnede „poste

restante“ ikke ere anbefalede, kan der i Adressen i

Stedet for Modtagerens Navn være anført Bogstaver, Tal

eller Mærker, men der indestaas i saa Fald ikke for den

rigtige Udlevering.

Ønskes Brevforsendelser udbragte ved Expresbud,

skal Begjæringen herom være anført i Udskriften.
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§ 2.

Pengebreve.

For at en Forsendelse kan blive henregnet til Penge¬

breve, maa den med Hensyn til Form, Omfang, Tykkelse

og Vægt opfylde de Betingelser, som ovenfor i § 1 ere

omhandlede ved almindelige Breve, hvorhos den maa inde¬

holde Penge eller Værdipapirer samt bære Paategning om,

at Indholdet har en vis Værdi; den maa derhos ikke være

paaskrevet Bemærkning om, at nogen anden Gjenstand

medfølger. Hvad Tykkelsen angaar, kan det dog und¬

tagelsesvis tilstedes, at den i saa Henseende for almindelige

Breve foreskrevne Grændse af 1 Tomme lidet overskrides.

Bestaar Indholdet af rede Penge, maa det iagttages, at der

ikke af Møntstykker er indlagt mere end¬

50 Kroner i Guldmønt;

9 Kroner i Enkelt= eller Dobbeltkroner:

90 Øre i Sølvskillemønt;

9 Øre i Broncemønt.

Medens der i Almindelighed ikke er nogen Grændse

for Størrelsen af den angivne Værdi, kan denne for de

Pengebreve, der overgives Landpostbude og Brevsamlere til

Besørgelse, ikke med Ansvar for Postvæsenet overstige 100

Kr. Værdiangivelsen skal ske i dansk Mønt og maa ikke

udvise Overstregninger eller Rettelser, med mindre Af¬

senderen eller hans Bud med Navns Underskrift paa Ku¬

vertet har gjentaget det rigtige Beløb i Bogstaver. Værdi¬

angivelsen maa være udtrykt saaledes: „Heri N. N. Kr.

eller „Indlagt N. N. Kr.“ eller paa lignende Maade,

medens en Værdiangivelse ikke anses at foreligge, fordi en

Forsendelse, der indeholder Obligationer paa Navn eller

andre paa Navn lydende Dokumenter, i Udskriften har en

Bemærkning herom med tilføiet Oplysning om den Sum,

hvorpaa, Obligationen eller Dokumentet lyder; t. Ex.

„Heri en Panteobligation, stor N. N. Kroner“. Naar et
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Pengebrev, som begjæres eftertalt, indeholder fremmede ikke 7. Sept.

her i Landet gangbare Penge, og Eftertællingen kan fore¬

tages, idet vedkommende Postfunktionær ser sig istand til at

bekræfte Indholdets Overensstemmelse med Værdiangivelsen

(se § 13, 8. Stykke), maa denne være foretaget saaledes,

at den indeholder Oplysning om, hvor meget i Kronemønt

de fremmede Penge udgjøre: t. Ex. „Heri N. N. Kroner

i danske Sedler og N. N. Mark i tyske Sedler, til For¬

sendelsesværdi N. N. Kroner“

Et Pengebrev skal derhos, for at det kan blive mod¬

taget til Postbesørgelse, med Hensyn til Indpakning, Kon¬

volutering og Forsegling være behandlet i Overensstemmelse

med de nedenfor nærmere angivne Regler.

Indpakning. Forinden Pengene eller Værdi¬

papirerne indlægges i Konvoluten, skulle de være ind¬

pakkede i Konceptpapir eller andet lige saa stærkt Materiale,

der slutter saa tæt om hele Indholdet, at dette ikke ved

Pengebrevets Behandling under Postbesørgelsen væsentligt

kan forskyde sig, og at navnlig de indlagte Møntstykker

ikke ved nævnte Behandling kunne komme til at ligge løse

i Konvoluten; det maa derfor, naar Pengebrevet inde¬

holder Møntstykker, anbefales at forsyne den indre Ind¬

pakning med særlig Forsegling.

Konvolutering. Naar der i Pengebrevet skal

kunne forsendes Værdier uden nogen Begrænds¬

ning, maa dets Kuvert være forfærdiget af stærkt Kardus¬

papir samt iøvrigt være indrettet enten med indvendig

ombøiet Kant eller som de saakaldte Spids¬

kuverter (se omstaaende 2 Afbildninger I. og II., der

vise et Exemplar af hver af de to Kuverter i udslaaet

Stand). Det er dog tilladt at benytte Postfrimærke¬

Konvoluter og almindelige Brevkuverter til Pengebreve,

hvilke i saa Fald imidlertid ikke maa indeholde Mønt¬

Tolvte Hæfte. 18
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7. Sept. stykker, men kun Sedler i et Antal af indtil 4 Stykker,

ligesom de med Hensyn til Forseglingen ere særlige Regler

undergivne (se nedenfor). Ved Forsendelsen af større

Værdier anbefales det at benytte Konvoluter med indre

Lærredsbeklædning.

I.

II.

Forsegling. Forlanges Pengebrevets Indhold

ikke eftertalt, skal Afsenderen, naar Kuvert I. er benyttet,

forsyne Brevet med 2 Laksegl, der anbringes saaledes, at

deres Signetaftryk dække Hjørnerne af Kuvertets

Overfald og berøre dets underliggende Flig (se

hosstaaende Tegning III.); afviger Konvoluten i Størrelse

væsentligt fra de almindeligt anvendte, kan Posthuset dog

forlange, at flere Laksegl skulle anbringes. Er der derimod

benyttet et Spidskuvert, skal Pengebrevet forsynes med 5
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Laksegl, saaledes som angivet ved hosstaaende Tegning IV., 7. Sept.

hvilken Forseglingsmaade ogsaa skal være anvendt, naar

Postfrimærke=Konvoluter og almindelige Brevkonvoluter ere

benyttede til Pengebreves Kuvertering. — Skal Indholdet

af et Pengebrev med Kuvert I. eftertælles, anbringes 2

Postsegl nøiagtigt saaledes som nedenfor angivet ved Tegning

III., og imellem disse Afsenderens Segl. Ved Benyttelsen

af andre Kuverter end Kuvert I. skulle i Tilfælde af

Eftertælling 2 af Seglene være Postsegl.

IV.III.

—

8

Til Forseglingen skal være anvendt holdbart Lak og

et formeligt Signet med særlig Indskrift, Vaaben e. L.,

hvorimod det ikke er tilladt at anvende Segl, der fremvise

Aftryk af Oblattrykkere, Mønter o. desl. De forskjellige

af Afsenderen paa et Pengebrev anbragte Segl skulle derhos

udvise Aftryk af et og samme Signet.

Pengebreve skulle være forsynede med nøiagtig med

Blæk skreven Adresse, som, forsaavidt Forsendelsen skal be¬

fordres udover det til Indleveringspostkontoret (=postexpedi¬

tionen) hørende Postdistrikt, maa angive Navnet paa

Bestemmelsesstedets Postkontor eller Poster¬

pedition samt Modtagerens Navn og Bopæl. — Af¬
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7. Sept. senderen kan, ved i Udskriften at tilføie Paategningen

„poste restante“ eller „til Afhentning“ forlange, at

Pengebrevet skal opbevares ved Bestemmelsesstedets Posthus,

indtil det afhentes, dog ikke udover 3 Maaneder efter An¬

komsten. Ønsker Afsenderen at faa udfærdiget et Bevis til

Erhvervelse af Adressatens Tilstaaelse for at have modtaget

Pengebrevet, skal han ligeledes herom give dettes Udskrift

fornøden Bemærkning.

§ 3.

Pakkesager.

Gjenstande, som overskride de med Hensyn til Form,

Omfang og Vægt for Brevforsendelser og Pengebreve

foreskrevne Grændser, henregnes til Pakkesager. For disse

Forsendelsers Besørgelse med Posten gjælde følgende nærmere

Regler:

Omfang.Pakkesagers Omfang maa som Regel

ikke i nogen Retning (Længde, Høide eller Brede) være

større end 1½ Alen. Hvorvidt der undtagelsesvis i enkelte

Tilfælde kan tilstedes Overskridelser af denne Grændse, af¬

gjøres af Indleveringsposthuset, der dog kun er bemyndiget

til at indrømme saadant, saafremt Forsendelsen enten er

bestemt til nærmeste Posthus, eller i andet Fald Befordringen

sker ved Jernbane eller Dampskib, hvorhos Forsendelsens

extraordinære Omfang ikke maa medføre, at der af den

Grund skal træffes særlige Foranstaltninger til dens Be¬

sørgelse. Under Istransport paa Store Belt maa

Pakkesagernes Omfang ikke i nogen Retning overstige 1

Alen, hvorfra dog undtages Møntforsendelser (Mønttønder,

se nedenfor), for hvilke Grændsen i den ommeldte Hen¬

seende er 1½ Alen; under Istransport paa Lille Belt

og ved de øvrige Sundoverfartssteder maa Pakke¬

sagernes Omfang ikke i nogen Retning være større end 1

Alen, hvilket ogsaa er Reglen for Pakker til og fra Born¬
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holm, naar Postdampskibsforbindelsen mellem Kjøbenhavn og 7. Sept.

nævnte Ø er afbrudt paa Grund af Isforhold.

Vægt. Denne maa ikke overstige:

Pund, forsaavidt Befordringen sker med Poster, der100

fremføres ved Jernbane, Postskibe i kongerigsk Fart

eller ved de af Postvæsenet oprettede kjørende Brev¬,

Pakke= og Personposter eller kjørende Brev= og Pakke¬

Poster (se Afsnit I. § 4);

10 Pund, forsaavidt Befordringen sker mellem Poststeder i

Danmark og paa Færøerne;

5 Pund, forsaavidt de forsendes med de af Postvæsenet

benyttede private Personbefordringer (Postlovens §§

8 og 9) eller med kjørende Landposter; dog er Be¬

sørgelsen ved disse Befordringsleiligheder betinget af,

at den samlede Vægt af det forsendte Gods ikke

overstiger 50 Pund, samt af, at der haves Plads

paa Vognen;

2 Pund, forsaavidt de befordres med gaaende Landpost¬

bude, dog at den samlede Vægt af Posttasken med

Indhold ikke maa overstige 25 Pund;

20 Pund, forsaavidt de ere bestemte til Lokalbesørgelse i

det kjøbenhavnske Postdistrikt;

5 Pund, forsaavidt de ere bestemte til Lokalbesørgelse i

andre Postdistrikter.

Vægten af Møntpakker (eruller) og Mønt¬

poser kan dog i intet Tilfælde overstige henholdsvis 16

og 32 Pund.

Med Hensyn til, hvorvidt mindre betydelige Over¬

skridelser af Vægtgrændsen undtagelsesvis kunne tilstedes,

gjælder samme Regel, som ovenfor er anført angaaende

lignende Overskridelser af Grændserne for Pakkesagernes

Uuder Istransport paa Store Belt maaOmfang. —

Vægten af Pakkesager ikke overstige 10 Pund, dog kunne

Møntforsendelser veie indtil 60 Pund; under Istransport

18“
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7. Sopt. paa Lille Belt og ved de øvrige Sundoverfarts¬

steder er Vægtgrændsen for alle Pakkesager 60 Pund,

hvilket ogsaa gjælder for Pakker til og fra Bornholm, naar

Postdampskibsforbindelsen mellem Kjøbenhavn og nævnte Ø

er afbrudt paa Grund af Isforhold.

Indpakning. Denne maa bestaa af et til For¬

sendelsernes Indhold, Vægt, Omfang og den Veilængde, de

skulle tilbagelægge, passende Materiale og være saaledes be¬

skaffen, at den danner et betryggende Lukke for Indholdet.

Det vil derhos være at iagttage, at Forsendelserne, med

mindre de ere smaa og af ganske ringe Vægt, ere for¬

synede med fast og stærk Omsnøring. Iøvrigt mærkes

med Hensyn til Indpakningen følgende særlige Regler:

1) Pakkesager, der under Istransport skulle passere et

Overfartssted, maa ikke være indpakkede i Papir eller i

Pap= eller Spaanæsker; veie de 5 Pund eller derover, og

der ikke til Indpakningen er anvendt Trækasser eller lign.,

skulle de være indsyede i Lærred, Voxdug eller andet lige¬

—saa stærkt Materiale. 2) Flydende Varer, Varer, der

kunne afsondre Fugtighed, saasom Frugt, Smør, Fedt og

lignende Fødevarer, maa være indeholdte i solide, tæt¬

sluttende Peholdere, og skrøbelige Gjenstande, saasom Glas,

Porcelæn og lign., skulle forsendes i Kasser af Træ, Blik

— 3)Levende Fugle (andreeller lignende Materiale.

levende Dyr modtages ikke til Postbesørgelse, se § 6) skulle

være anbragte i Bure, Kasser eller Kurve med tæt Bund

og saa høie, at Dyrene kunne staa opreiste deri uden at

berøre Burets, Kassens eller Kurvens Overdel, samt saa

rummelige, at de frit kunne bevæge sig imellem hverandre.

Kasserne skulle have i det mindste 2 Sider af Tremmer

anbragte med et Mellemrum af mindst ⅓ Tomme eller

ogsaa være dækkede enten med Laag, bestaaende af Tremmer

med samme Mellemrum, eller med Net med ⅓ Tommes

Masker. Hvert saadant Bur, Kasse eller Kurv skal være
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forsynet med en Drikke= og en Ædekumme, saaledes fast¬

gjorte, at de ikke kunne væltes af Dyrene, og forsynede med

Vand og Æde i tilstrækkelig Mængde efter Befordringens

Varighed. Fugle af forskjellig Art maa derhos ikke for¬

sendes i samme Einballage, med mindre denne er behørig

afdelt i særlige Rum for hver Art.

Uden Indpakning kan forsendes: Træ= eller Jern¬

varer og lignende Sager, naar de ikke derved udsættes for

at blive beskadigede eller at beskadige andre Forsendelser,

hvorhos de, forsaavidt de bestaa af flere Gjenstande, maa

være forsvarligt sammenbundne; fremdeles større døde Dyr,

saasom Raadyr, Harer, Kalkuner og Gjæs, naar de ikke

afsondre Fugtighed, og iøvrigt under de samme Betingelser,

som ovenfor ere nævnte ved Træ= og Jernvarer m. v.

Døde Fugle af mindre Størrelse end Gjæs skulle derimod

altid være forsynede med Indpakning, hvilken iøvrigt kan

bestaa af Net.

Forsendelser af den ovenfor under 1, 2 og 3 angivne

Beskaffenhed saavelsom Pengepakker og Møntforsendelser (se

nedenfor) ville, saafremt de særlige for deres Indpakning

givne Forskrifter ikke ere iagttagne, være at afvise; andre

Forsendelser, der ikke ere forskriftsmæssig indpakkede, kunne

derimod af Afsenderen forlanges afsendte paa hans egen

Risiko, naar han eller det af ham sendte Bud forsyner Paa¬

tegningen eller Stemplet: „Afsenderens Risiko“, som ved¬

kommende Postfunktionær i dette Øiemed har anbragt paa

Adressebrevet, med sin Underskrift, og Manglerne ved Ind¬

pakningen ikke af Posthuset skjønnes at være af en saadan

Beskaffenhed, at andre Forsendelser derved kunne befrygtes

at blive udsatte for Beskadigelser.

Mærke. Pakkesager skulle være forsynede med et

Mærke 9: en paa Indpakningen eller eventuelt selve den

forsendte Gjenstand anbragt Udskrift. Dette Mærke skal

altid angive Modtagerens fulde Adresse samt,

1888.

7. Sept.
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7. Sept, forsaavidt Forsendelsen skal befordres udover det til Ind¬

leveringspostkontoret (=postexpeditionen) hørende Postdistrikt,

indeholde Navnet paa Bestemmelsesstedets Post¬

kontor eller Postexpedition. Ligeledes skal Mærket,

saafremt der er angivet Værdi paa Forsendelsen, eller denne

er belastet med Opkrævning, indeholde Bemærkning herom

med nøiagtig Anførsel af de vedkommende Beløb (se ogsaa

denne Paragraf, sidste Stykke, samt § 5, sidste Stykke),

hvorhos det, naar Forsendelsen er adresseret „poste re¬

stante“ maa indeholde en Angivelse herom. Mærket skal

være skrevet med Blæk, Sværte eller lignende holdbart

Materiale (Kridt, Blyant, Blækstift eller lignende maa ikke

være anvendt), hvorhos det saavidt muligt bør være skrevet

umiddelbart paa selve Forsendelsen eller dens Indpakning

eller være anbragt paa Papstykker, Træplader og lign., der

paa forsvarlig Maade ere fastgjorte til Emballagen eller

vedbundne denne. Papirsmærker bør ikke benyttes og ville

kun blive antagne, naar de ere syede, klæbede eller sømmede

paa selve den forsendte Gjenstand, henholdsvis det til

samme anvendte Indpakningsmateriale. Forsendel¬

serne maa ikke bære Spor af ældre Mærker.

Adressebrev. Pakker skulle være ledsagede af

Adressebrev, hvortil kun maa benyttes de af Post¬

væsenet leverede Formularer, der ere tilsalgs ved

Posthusene for 1 Øre pr. Styk og for 20 Øre pr. Bundt

a 25 Stykker samt ligeledes kunne faas enkeltvis til¬

kjøbs hos Landpostbudene og Brevsamlerne; efter Bestilling

ere disse Funktionærer derhos pligtige at skaffe Vedkommende

Adressebrevbundter til den for disse fastsatte Betaling.

Adressebrevet er indrettet som en Brevkonvolut, hvori det

er tilladt at indlægge et almindeligt Brev uden Pengeind¬

hold, forsaavidt Vægten, hvori dog ikke medregnes en til

Forsendelsen hørende Nøgle, ikke derved kommer til at

overstige 3 Kvint. — Enhver Pakke med angiven
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Værdi samt ligeledes enhver Pakke med Postop= 7. Sept.

krævning skal være ledsaget af sit særlige Adressebrev,

hvorimod det er tilladt med det samme Adressebrev at for¬

sende indtil 3 almindelige Pakker fra samme Af¬

sender til samme Modtager. — Adressebrevet skal angive

Modtagerens Navn og Bopæl samt, forsaavidt For¬

sendelsen skal befordres udover det til Indleveringspostkon¬

toret (=postexpeditionen) hørende Postdistrikt, Navnet paa

Bestemmelsesstedets Postkontor eller Poster¬

pedition, hvorhos det skal have en Paategning om, at

en Forsendelse medfølger, ved hvis Betegnelse det nøie maa

iagttages, at den Benævnelse vælges, hvormed Gjenstande

af den paagjældende Art i Almindelighed betegnes, f. Ex.

Pakke, Kasse, Kurv, Sæk m. v. —Ønsker Afsenderen af

en Pakkesag, at denne skal henligge ved Bestemmelsespost¬

huset, indtil den afhentes af Modtageren, maa han paa¬

tegne Adressebrevet „poste restante“ eller „til Afhentning“

i hvilket Tilfælde den opbevares ved nævnte Posthus indtil

3 Maaneder fra Ankomsten dertil. Ligeledes maa Af¬

senderen give Adressebrevet fornøden Bemærkning, naar

han begjærer, at der skal udfærdiges ham et Bevis til Er¬

hvervelse af Modtagerens Kvittering for vedkommende Gjen¬

stands rigtige Modtagelse.

De ovenfor omhandlede Regler ere gjældende for alle

almindelige Pakker, hvad enten Værdi er angiven

eller ikke, hvorimod de til Pakkesager henhørende egent¬

lige Pengeforsendelser (Penge= eller Seddelpakker samt

Møntforsendelser) med Hensyn til Indpakning og Lukke

skulle være behandlede som nedenfor nærmere angivet:

Pengepakker (Seddelpakker) 0 Pakker med angiven

Værdi, hvis Indhold bestaar af Seddelpenge eller

Obligationer paa Ihændehaveren. Det er dog

tilladt i Pengepakker at indlægge Møntstykker, men ikke i

større Anlal end foran angivet ved Pengebreve. — Disse
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Forsendelser forsynes først med en indre af stærkt Papir

bestaaende Indpakning, der til alle Sider slutter tæt om

Indholdet, og derefter med en ydre Indpakning af stærkt

Karduspapir eller andet lige saa holdbart Materiale (Kon¬

ceptpapir maa ikke benyttes), der sammenlægges saaledes,

at Papirets Overfald befinde sig paa Bagsiden af Pakken.

Denne forsynes dernæst med Omsnøring, hvortil kun

maa benyttes stærkt, ikke sammenknyttet Seilgarn eller

Baand, der paa Midten af Forsendelsens For= og Bagside

er sammenholdt ved at slaaes i Knude, og hvis Ender, der

anbringes paa Bagsiden, gjøres forholdsvis lange, for at

Forseglingen kan anbringes paa dem. Seglene skulle,

naar Indholdet ikke eftertælles,

være mindst 2 og anbringes saaledes, at

de befæste Omsnøringen og dennes Ender,

samt Kanten af Papiremballagens Over¬ oK
fald til den øvrige Indpakning. Anser A

fkjfk*
vedkommende Postfunktionær det for nød¬

vendigt af Hensyn til Forsendelsens be¬

hørige Lukke, at flere Segl anbringes,

maa et saadant Forlangende efterkommes. 1
Begjæres Pengepakkens Indhold

eftertalt, forsynes Forsendelsen foruden med Afsenderens

ovenfor ommeldte 2 Segl tillige med 2 Postsegl, der an¬

bringes saaledes, at Omsnøringen og dennes Ender be¬

fæstes til Papiremballagens Overfald (se iøvrigt vedføiede

Tegning, hvor de to midterste Segl ere de, som Afsenderen

har at anbringe paa en eftertalt Seddelpakke).

Møntforsendelser 9; Pakkesager med angiven Værdi,

hvis Indhold bestaar af Mønt eller Guld og Sølv i Bar¬

rer: Papirpenge og Værdipapirer kunne ogsaa indlægges i

disse Forsendelser. Efter den forskjellige Maade, hvorpaa

de ere indpakkede, inddeles Møntforsendelserne i Pakker

(Ruller), Poser og Tønder.
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Møntpakker (-ruller). Pengeindholdet, der maa 7. Sept.

være fast sammenpakket, skal først være indsvøbt i stærkt

Papir og forsynet med Omsnøring. Dernæst anbringes en

udvendig Indpakning, der skal bestaa af Læder eller stærkt

Lærred eller Vordug, der mindst 2 Gange er svøbt om

Indholdet samt ombøiet ved Enderne og overalt sammen¬

syet. Denne ydre Indpakning omsnøres med stærkt, ikke

sammenknyttet Seilgarn, der i det mindste paa to Steder

er ombøiet korsvis, og hvis Ender tilligemed de om¬

bøiede Ender af Indpakningen ere fastgjorte til denne

ved Paatrykning af Afsenderens Segl. Naar Beløbet

bliver eftertalt af Posthuset ved Indleveringen, anbringes

desuden 2 Postsegl.

Møntposer. Disse skulle bestaa af Læder eller af

dobbelt Lærred eller ogsaa være dannede af 2 Poser, af

hvilke den ene sættes saaledes indeni den anden, at begges

Sømme ikke ligge sammen. Enhver Søm paa Møntposer

skal vende indad. Poserne skulle være haardt sammenbundne

tæt over Indholdet med stærkt, ikke sammenknyttet Seilgarn,

hvis nedhængende Ender tæt ved Knuden fastgjøres til selve

Posen ved Paatrykning af Afsenderens Segl. Naar Beløbet

bliver eftertalt af Posthnset ved Indleveringen, anbringes

desuden 1 Postsegl.

Mønttønder. Disse skulle være af stærkt Træ, helt

over forsynede med Baand; Bundene skulle være fastslaaede

med Søm. Forinden Mønt nedlægges i Tønder, skal den

være indpakket i tilbundne og forseglede Poser. Paa hver

Bund af Tøndeu anbringes en Forsegling, idet der gjennem

4 Huller i Tøndens Sider tæt henimod Enden trækkes et

Stykke stærkt, ikke sammenknyttet Seilgarn, der midt paa

Bunden samles i en Knude, hvorefter Seilgarnets Ender

ved Siden af Knuden befæstes til Bunden ved Paatrykning

af Afsenderens Segl. Mønttønder skulle i begge Ender

være forsynede med Haandtag af Reb. Naar Indholdet
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7. Søpt, begjæres eftertalt, anbringes et Postsegl saavel paa de i

Mønttønden indlagte Poser som paa dens Bund ved Siden

—af Afsenderens Segl. (Angaaende Mønttønders Vægt

og Omfang, naar de skulle passere Store Belt under Is¬

transport, henvises til Bemærkningerne herom ovenfor under

Pakkesagers Vægt og Omfang).

Til den ovenfor ved Pengepakker og Møntforsendelser

foreskrevne Forsegling samt ogsaa til den Forsegling, som

Assenderen maatte have anbragt paa almindelige Værdi¬

pakker, skal være anvendt holdbart Lak, som maa udvise

Aftryk af et formeligt Signet med Vaaben, Indskrift eller

desl., men derimod ikke Aftryk af Oblattrykkere, Mønter og

Aftrykkene af Afsenderens Segl maa derhos allelign

være foretagne med det samme Signet.

Med Hensyn til Værdiangivelsen paa Pakker

bemærkes følgende:

Medens der i Almindelighed ikke gjælder nogen Grændse

for Størrelsen af den angivne Værdi, kan denne for de

Pakkeforsendelser, der overgives Landpostbude og Brevsamlere

til Besørgelse, ikke med Ansvar for Postvæsenet overstige

100 Kr. — Værdiangivelsen skal ske i dansk Mønt og maa

findes saavel paa Adressebrevet i den paa samme særlig

dertil indrettede Rubrik som i Forsendelsens Mærke (Ud¬

skrift), og disse Angivelser maa ikke fremvise Overstreg¬

ninger eller Rettelser, med mindre Afsenderen eller hans

Bud med Navns Underskrift paa Adressebrevet, henholdsvis

selve Forsendelsen, har gjentaget det rigtige Beløb i Bog¬

—Hvorledes Værdiangivelsen skal være udtrykt,staver.

fremgaar for Adressebrevets Vedkommende af dettes

trykte Text, medens der, forsaavidt angaar Mærket (Ud¬

skriften), maa skjælnes mellem almindelige Pakker

med angiven Værdi, hvor denne maa være udtrykt

som paa Adressebrevet, og de til Pakkesager hørende

egentlige Pengeforsendelser, idet Værdien her maa
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være udtrykt ganske som ved Pengebreve (se § 2), altsaa

f. Ex. „Heri N. N. Kroner“, „Indlagt N. N. Kroner¬

eller paa lignende Maade. Naar en Pakkes Indhold be¬

gjæres eftertalt (hvilket Forlangende kun kan frem¬

sættes ved de egentlige Pengeforsendelser, ikke

ved almindelige Pakker med angiven Værdi), og

Indholdet delvis bestaar af fremmede ikke her i Landet

gangbare Penge, skal Værdien være udtrykt som angivet i

dette Afsnit § 2 ved Pengebreve i lignende Tilfælde.

§ 4.

Postanvisninger.

Ved saadanne forstaas Anvisninger paa Beløb indtil

100 Kr. (dog, naar Kjøbenhavn, derunder Frederiksberg og

Valby, er Bestemmelsesstedet, paa indtil 200 Kr.), der

kontant indbetales til et Postkontor (Postexpedition), og som

ere bestemte til at udbetales gjennem et andet Postkontor

(Postexpedition). Som det af denne Bestemmelse fremgaar,

forudsætter Postanvisningen, at Beløbet passerer 2 Post¬

kontorer eller Postexpeditioner, og den kan ikke indbetales

eller udbetales ved et saadant Posthus, saafremt den er

adresseret til eller afsendt fra en Person i dettes Land¬

distrikt eller lokale Postdistrikt. I denne Henseende danne

dog Posthusene i Kjøbenhavn (derunder Frederiksberg og

Valby) en Undtagelse, idet der ved ethvert af disse kan

indbetales Postanvisninger, der ere bestemte til Adressater

boende i det til vedkommende Posthus hørende Distrikt.

Med Hensyn til, hvad Afsenderen har at iagttage ved

Anvisningens Udfærdigelse, maa der skjælnes mellem al¬

mindelige Postanvisninger og Telegrampostanvisninger.

Almindelige Postanvisninger. Til disses

Udfærdigelse skal benyttes de af Postvæsenet udstedte Blan¬

ketter, der ere tilsalgs ved Posthusene for en Betaling af 1

Øre pr. Styk og 20 Øre pr. Bundt a 25 Stykker; hos

1888.

7. Sept.
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7. Sept. Brevsamlere og Landposkbude kunne de ligeledes faas til¬

kjøbs enkeltvis samt efter forudgaaet Bestilling i Bundter

a 25 Stykker. Anvisningsblanketter fremstillede

ved privat Foranstaltning, modtages ikke til

Postbesørgelse. — Blankettens Udfyldning, hvortil

maa være anvendt Blæk (dog kan selve Adressen være

trykt), skal nøiagtig foretages saaledes, som den trykte Text

anviser det. Modtagerens Navn og Bopæl samt Navnet

paa det Postkontor eller den Postexpedition, hvorigjennem

Udbetalingen skal ske, maa være tydeligt betegnet, hvorhos

Beløbet i dansk Mønt skal være udtrykt saavel i Tal som

i Bogstaver, hvilke Angivelser, der ikke maa fremvise Over¬

stregninger eller Rettelser, nøie skulle stemme indbyrdes

ligesom med den, der findes paa Blankettens Kupon.

Postanvisninger kunne ved Paategningen „poste re¬

stante“ eller „til Afhentning“ der anbringes paa Blan¬

kettens Adresseside umiddelbart ved Navnet paa Adresse¬

stedet, forlanges opbevarede ved dette, indtil de afhentes,

dog ikke udover 14 Dage efter Ankomsten til Bestemmelses¬

stedet. Ligeledes kan Afsenderen, naar han giver Blan¬

ketten fornøden Paategning derom, forlange, at der skal

udfærdiges ham et Bevis til Erhvervelse af Adressatens

Kvittering for, at han har modtaget Beløbet. — Kuponen,

der kan fraklippes til Udlevering til Adressaten, maa af

Afsenderen benyttes til skriftlige og trykte Meddelelser, lige¬

som der maa anbringes Sedler med trykt Text paa Ku¬

ponen, men saadanne Sedlers Format maa ikke være større

end denne, ligesom de heller ikke maa være anbragte paa

en saadan Maade, at Postanvisningens Behandling under

Befordringen derved besværliggjøres. Beløbet behøver ikke

at anføres paa Kuponen, men sker det, maa denne An¬

givelse, som ovenfor bemærket, nøie stemme med selve Blan¬

kettens Beløbangivelser. Den paa Kuponen værende Rubrik

til Afsenderens Navn og Bopæl er det heller ikke Pligt at
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udfylde, men saadan Udfyldning er at anbefale af Hensyn 7. Sept.

til den eventuelle Tilbagebetaling, naar Anvisningen ikke

skulde kunne anbringes.

Telegrampostanvisninger. Et Beløbs

Forsendelse ved Telegrampostanvisning er betinget af, at

Udbetalingsposthuset enten er beliggende paa et Sted, hvor

der findes en for offentlig Korrespondance aaben Telegraf¬

station, eller staar i Forbindelse med et Poststed, hvor der

er en saadan Station. Anvisningens Udfærdigelse paa¬

hviler ikke Afsenderen, men vedkommende Posthus, der skal

gjøre det uden Betaling og dertil benytter særlige Blan¬

ketter, der ligeledes leveres gratis af Postvæsenet. Af¬

senderen maa med Nøiagtighed enten mundtlig eller skriftlig

opgive Adressatens Navn, Stilling og Bopæl, Beløbet

samt Navnet paa det Postkontor (Postexpedition), hvor¬

igjennem Udbetalingen skal finde Sted. Den behørig ud¬

fyldte Blanket skal Afsenderen, der ikke maa gjøre nogen

Forandring i eller Tilføielse til dens Angivelser, selv be¬

sørge telegraferet, hvorfor Gebyret, selv om Ordantallet

maatte overskride 20 Ord, altid er 50 Øre.

§ 5.

Postopkrævninger.

Ved Postopkrævninger forstaas Ordrer paa Inkas¬

sering ved Postvæsenet af Beløb paa indtil 100 Kr. (dog.

saafremt Kjøbenhavn, derunder Frederiksberg og Valby, er

Afsendelsesstedet, paa indtil 200 Kr.), naar saadanne Ordrer

ere rettede til et Postkontor (Postexpedition) og gaa ud

paa, at Inkasseringen skal ske ved et andet Postkontor

(Postexpedition). Postopkrævninger kunne altsaa ikke trækkes

paa en Adressat boende i det til Indleverings=Postkontoret

(Popexpeditionen) hørende Landdistrikt eller lokale Distrikt,

i hvilken Henseende dog Posthusene i Kjøbenhavn (derunder
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7. Sept. Frederiksberg og Valby) ligesom ved Postanvisninger (se §

4, 1. Stykke), danne en Undtagelse.

De ved Postopkrævninger givne Ordrer paa Inkas¬

sering kunne hvile paa Brevforsendelser, Pengebreve og

Pakkesager 2: have Henhold til en med Ordren følgende

Forsendelse, som udleveres mod Opkrævningsbeløbets Be¬

taling af Adressaten, men de kunne ogsaa forlanges besørgede,

uden at nogen Postforsendelse medfølger, den saakaldte „Op¬

krævning paa Blanket“ Med Hensyn til Pakkesager maa

det dog bemærkes, at saadanne, indeholdende levende Fugle,

ikke kunne belastes med Postopkrævning.

Hvad enten den ene eller den anden af de

ovenfor nævnte Former for Postopkrævningen

benyttes, udfordres der til dennes Udfærdigelse en

en af de i dette Øiemed af Postvæsenet fremstillede Blan¬

ketter, som ere tilsalgs ved Posthusene for en Betaling af

Øre pr. Styk og 20 Øre pr. Bundt å 25 Stykker samt

ligeledes kunne faas tilkjøbs enkeltvis hos Landpost¬

budene og Brevsamlerne; disse Funktionærer ere derhos

pligtige til efter Bestilling at forskaffe Vedkommende Blan¬

ketbundter til den for disse fastsatte Betaling. Opkræv¬

ningsblanketter, tilveiebragte ved privat For¬

anstaltning, modtages ikke til Postbesørgelse.

Til Blankettens Udfyldning skal være anvendt Blæk

(dog kan selve Adressen være trykt), og den maa være

foretaget nøiagtig i Overensstemmelse med den trykte Texts

Anvisning, saaledes at Modtagerens Navn og Bopæl,

Navnet paa den By eller det Sted, hvor Bestemmelses¬

postkontoret (Postexpeditionen) er beliggende, samt Beløbet

ere tydeligt angivne; det sidste skal være udtrykt i dansk

Mønt saavel i Tal som i Bogstaver og saaledes, at disse

Beløb ere nøie overensstemmende samt ikke udvise Over¬

stregninger eller Rettelser. Desuden skal Afsenderens
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Navn og nøiagtige Bopælsangivelse anbringes 7. Sept.

paa det dertil paa Blanketten anviste Sted.

Bestemmer Afsenderen en særlig Frist for Opkrævningens

Indløsning, skal Blanketten have en udtrykkelig Paategning

herom. Ved en saadan Paategning paa Blanketten kan

Afsenderen ogsaa bestemme, at Opkrævningen skal henligge

ved Bestemmelsesposthuset „poste restante“ dog ikke ud¬

over 30 Dage fra den Dag at regue, da Opkrævningen er

ankommen til Bestemmelsesposthuset eller der derfra er

udstedt Anmeldelse om dens Ankomst. Blankettens Rubrik

til Frimærker maa ikke benyttes, naar en Forsendelse

medfølger, men kun, naar Opkrævning sker paa Blanket

alene. — Den Blanketten vedføiede Kupon, der ved Op¬

krævningsbeløbets Erlæggelse altid skal fraklippes og ud¬

leveres Adressaten, kan af Afsenderen benyttes paa lignende

Maade, som ovenfor angivet ved Postanvisninger. Er Ku¬

ponens Rubrik for Beløbet udfyldt, maa denne Augivelse

nøie stemme med Blankettens Beløbangivelser.

Naar Opkrævningen tages „paa Blanket“, har Af¬

senderen ikke videre at iagttage end, hvad ovenfor er an¬

ført; hviler Opkrævningen derimod paa en medfølgende

Forsendelse, maa denne, foruden i det hele at være be¬

handlet i Overensstemmelse med de foran i dette Afsnit

§§ 1, 2 og 3 givne Regler, have Paategning om, at den

er belastet med Postopkrævning, samt om dennes Beløb,

hvilken sidste Angivelse ikke maa udvise Overstregninger

eller Rettelser, med mindre Afsenderen eller hans Bud med

Navns Underskrift har gjentaget det rette Beløb med

Bogstaver. Ved Pakkesager skal denne Paategning findes

saavel i selve Forsendelsens Mærke (Udskrift) som paa

Adressebrevet i den dertil paa samme særligt indrettede

Rubrik.
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§ 6.

Gjenstande, der ere udelukkede fra Post¬

besørgelse.

Medens Spørgsmaalet om, hvorvidt en Forsendelse i

Henhold til Postlovens § 5 er ndelukket fra Postbesørgelse,

fordi dens Indhold bestaar af Gjenstande, hvis Udbredelse

er forbudt, eller hvis Ydre frembyder noget Ulovligt, af¬

hænger af den til enhver Tid gjældende almindelige Lov¬

givning, vil derimod Afgjørelsen af, om en Gjenstand ikke

kan anses for skikket til at blive postbesørget af en af de

andre i Postlovens § 5 nævnte Grunde, nærmest bero paa

et Skjøn over de med det enkelte Tilfælde forbundne

særlige Omstændigheder, men her skal dog til Veiledning

med Hensyn til Spørgsmaalet om Forsendelsers Ude¬

lukkelse formedelst den Fare, som er forbunden med deres

Befordring, anføres nogle Exempler paa Gjenstande af

denne Beskaffenhed.

Exploderende Sager: Krudt, Skydebomuld, Nitro¬

glycerin, Dynamit, Knaldkvægsølv og lign. samt alle Gjen¬

stande, der indeholde disse Stoffer, saasom: Patroner,

Fænghætter, Fyrværkerisager, ladte Skydevaaben m. v.

Brandfarlige Sager: Fosfor, Nafta, Petroleum, Æther,

klorsure Salte og lign. samt alle Gjenstande og Præ¬

parater, der indeholde disse Stoffer, saasom: Tændstikker,

Benzin, Belysningsvædske m. v. Ætsende Sager:

Saltsyre, Saltpetersyre, Skedevand, Svovlsyre, Vitriol¬

olie og lign.

Opmærksomheden henledes derhos paa, at levende

Dyr ikke modtages til Postbesørgelse, hvorfra dog undtages

levende Fugle, der imidlertid for at blive befordrede med

Posten skulle være indpakkede paa særlig Maade (se dette

Afsnits § 3 „Indpakning“) og ikke maa være belastede med

Postopkrævning (se foranstaaende § 5, 2. Stykke).
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Paa Forlangende af vedkommende Posthus er Af= 7. Sept.

senderen forpligtet til ved skriftlig Angivelse af Indholdet

at oplyse, at dette ikke er af en farlig Beskaffenhed, samt

eventuelt efter Omstændighederne forpligtet til at aabne

Forsendelsen, for at dette kan blive konstateret; nægtes

et saadant Forlangende Opfyldelse, er Posthuset berettiget

til at vægre sig ved at modtage Forsendelsen til Be¬

fordring.

Ere Forsendelser med Gjenstande, som ere udelukkede

fra Postbesørgelse, blevne modtagne af Postvæsenet, kan

dette forlange, at Afsenderen uopholdelig afhenter dem, for¬

saavidt det ikke er nødvendigt strax at tilintetgjøre dem.

Kan Afsenderen ikke findes, eller undlader han at efter¬

komme Postvæsenets Opfordring til at afhente Forsendelserne,

ville disse blive bortsolgte eller eventuelt tilintetgjorte; Af¬

senderen er i saa Fald pligtig til at betale fuld taxtmæssig

Porto for Forsendelsen, forsaavidt Portoen ikke dækkes ved

det ved Salget indkomne Beløb.

Frankerings= og Betalingsbestemmelser.

§ 7.

Portoen for Stationsforsendelser.

Med Hensyn til denne Porto, som er fastsat ved Post¬

lovens § 12, og som kommer til Anvendelse paa For¬

sendelser, der passere mere end eet Poststed, samt paa Brev¬

forsendelser, der ere nedlagte i en Brevkasse paa et be¬

vægeligt Postkontor, et Skib, en Diligence eller en anden

Postvogn, gjælde iøvrigt følgende nærmere Regler:

Angaaende de Tilfælde, i hvilke den i Postlovens §

12 a 1 foreskrevne nedsatte Porto for almindelige ikke

forud frigjorte Breve til eller fra Statsmyndigheder og

kommunale Myndigheder kommer til Anvendelse paa Sta¬

tionsbrevforsendelser, henvises til „Anordning angaaende
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7. Sept Behandlingen af Postforsendelser til og fra Stats= og kom¬

munale Myndigheder“ af 6. September 1888.

Den i Postlovens § 12 b og e ommeldte Forsikrings¬

præmie for Pengebreve og Pakker med angiven Værdi

vil, saafremt den paa Forsendelsen anførte Værdi over¬

stiger 200 Kr., være at beregne efter følgende Taxt, i hvis

enkelte Beløb er indbefattet den i nævnte Lovbestemmelse

foreskrevne Forsikringspræmie af 16 Øre for Summer

indtil 200 Kr..

for Summer over 200 Kr. indtil 400 Kr. ... 20 Øre,

400 — 600 — 24

600 — 800 —28

800 — 321000 —

1000 — 2000 — . 18

og fremdeles 16 Øre mere for hvert Beløb af indtil 1000

Kr. mere af den angivne Værdi.

Som Exempler paa Postsager, der ere underkastede det

i Postlovens § 12 C omhandlede Portotillæg af 50 A, for

Forsendelser, der i Forhold til deres Vægt indtage et stort

Omfang, eller som paa Grund af deres Beskaffenhed kræve

en særlig omhyggelig Behandling, kan her nævnes: Levende

Planter i Kurve eller lignende, et større Omfang indtagende

Emballager, Bure, saavel tomme som med levende Fugle,

tomme Cigarkasser i Bundter, Papæsker og Hatæsker i

Stativer, Møbler, Sager henhørende til Kurvemagerarbeide,

Blomsterborde, Børnevogne, Spinderokke, Velocipeder m. v.

§ 8.

Portoen for Lokal= og Distriktsforsendelser.

For at en Forsendelse kan blive henregnet til Lokal¬

eller Distriktsforsendelser, maa dens Befordring finde Sted

indenfor Grændserne af eet Poststed, i hvilken Henseende

det særlig bemærkes, at Posthusene i Kjøbenhavn, Frederiks¬

berg og Valby med deres Postdistrikter i Medfør af Post¬
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lovens § 1, uæstsidste Stykke, udgjøre eet Poststed. Porto= 7. Sept.

taxterne for disse Forsendelser ere følgende:

Brevforsendelser:

a) Breve, Tryksager samt Vareprøver:

naar de ere fornd frigjorte 4 Øre,

naar de ikke ere forud frigjorte 8

Angaaende de Tilfælde, i hvilke en nedsat Porto

af 4 Øre finder Anvendelse paa almindelige lokale

Breve, der indenfor Grændserne af Poststedet Kjø¬

benhavn af Stats= eller kommunale Myndigheder

afsendes ufrigjorte til andre end saadanne Myndig¬

heder, henvises til „Anordning angaaende Behand¬

lingen af Postforsendelser til og fra Stats= og

kommunale Myndigheder“ af 6. September 1888

§§ 3, næstsidste Stykke, og 9, 2. Stykke.

h)Brevkort (enkelte) 3 Øre,

do. (med betalt Svar) 6

Anbefalingsgebyr for de under a og h

nævnte Forsendelser 16 —

Pengebreve:

den ovenfor angivne Brevporto samt en Forsikrings¬

præmie af den paa Brevet angivne Værdi, nemlig

16 Øre for Beløb af indtil 200 Kr. og for den

overskydende Del af Beløbet efter den i foranstaaende

§ 7, 3. Stykke nævnte Taxt. — Gebyret for Efter¬

tælling er det samme, som er fastsat i Postlovens

§ 12 h.

Pakkesager:

for Pakkesager, som veie 2 Pd. eller der¬

under8 Øre,

for Pakkesager, som veie over 2 Pd., men

ikke over 5 Pd. 16

for Pakkesager, som veie over 5 Pd., men

ikke over 10 Pd. 24 —
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for Pakkesager, som veie over 10 Pd.:

8 Øre for hver Forsendelse med Tillæg af 4

Øre for hvert Pd. eller Del deraf. — For volu¬

minøse Pakkesager (se Postlovens § 12 c, 2. Stykke)

forhøies fornævnte Taxt med 50 º.. — Med Hen¬

syn til Forsikringspræmien, naar Værdi er angiven

samt angaaende Eftertællingsgebyret kan henvises til,

hvad ovenfor er anført under Pengebreve. Til

Adressebrevene, for hvilke ingen særlig Porto be¬

regnes, skal benyttes de af Postbestyrelsen leverede

Formularer, der sælges ved Posthusene for en Be¬

taling af 1 Øre pr. Styk og 20 Øre pr. Bundt

ü 25 Stykker; hos Brevsamlere og Landpostbude

kunne de ogsaa faas tilkjøbs enkeltvis samt, efter

forudgaaet Bestilling, i Bundter å 25 Stykker.

Postanvisninger og Postopkrævninger

forsendte indenfor Grændserne af Poststedet „Kjø¬

benhavn“ (se §§ 4 og 5, 1. Stykke), ere Taxterne i

Postlovens § 12 d og e undergivne.

§ 9.

Regler for Tillægsportoens Anvendelse m. v.

Den i Postlovens § 12, sidste Stykke, fastsatte Tillægs¬

porto for Tilbagesendelse og Videreforsendelse af Penge¬

breve og Pakkesager anvendes i følgende Tilfælde:

naar de tilbagesendes som uanbringelige (se dette

Afsnits § 17);

naar de tilbagesendes eller videresendes, fordi

Afsenderen, inden Udleveringen til Adressaten har

fundet Sted, fremsætter Forlangende derom (se

§ 15);

naar de videresendes fordi den Person, for

hvilken de præsenteres til Udlevering paa det op¬

rindelige Bestemmelsessted, begjærer det og i dette
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Øiemed i Adressen tilføier Navnet paa et andet 7. Sept.

Posthus;

naar de, efter at være returnerede, af Afsenderen,

inden de ere blevne ham tilbageleverede,

forlanges sendte til et nyt Posthus.

Pengebreves og Pakkesagers Videresendelse for

Tillægsporto forudsætter altid, at den foretagne Forandring

i Adresseringen gaar ud paa Angivelsen af et nyt Post¬

hus som Bestemmelsessted, hvorimod der ikke i Stedet for

det oprindelige maa anbringes et nyt Personnavn i

Adressen.

Tillægsportoen opkræves for hver Gang Tilbage¬

eller Videresendelse af et Pengebrev eller en Pakkesag

finder Sted.

Brevforsendelser, der tilbagesendes eller omexpederes

efter en ny Adresse, ere ikke Tillægsporto undergivne. For

imidlertid at nyde godt af denne Portobegunstigelse maa

disse Forsendelser, saafremt de, efter midlertidig at have

været udleverede, ved første Leilighed tilbagegives til Post¬

væsenet for at blive returnerede eller videresendte, formelig

tilbageleveres til vedkommende Posthus eller

medgives Postbudet (Landpostbudet); de maa der¬

imod ikke nedlægges i Postbrevkasserne og

sker dette, behandles og taxeres de som paany indleverede.

Brevforsendelser, Pengebreve og Pakkesager, der ved

Omexpeditionen passere en Strækning, for hvilken der

gjælder en høiere Taxt end den, der gjaldt for den

Strækning, som Forsendelsen efter sin oprindelige Adres¬

sering var bestemt til at gjennemløbe, udtaxeres i en Porto

lig Forskjellen mellem de to Taxter, hvilket Beløb altsaa,

saafremt Forsendelsen tillige er Tillægsporto undergiven

(Pengebreve og Pakkesager), beregnes foruden denne sidste

Porto. Denne Regel anvendes saaledes, at der, naar For¬

sendelsen var sorud fuldstændig frigjort for den
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7. Sept, oprindelige Befordringsstrækning, opkræves Forskjellen mellem

den benyttede Taxt og den Taxt, der gjælder for forud

fuldstændig frigjorte Forsendelser fra det oprindelige Af¬

gangssted til det ved Omexpeditionen angivne Adressested,

medens der, naar Forsendelsen ikke var fornd fri¬

gjort eller utilstrækkelig frigjort, opkræves Portoen

for ikke frigjorte Forsendelser mellem de nævnte to Steder,

eventuelt efter Fradrag af de anvendte Frimærkers Værdi.

Saavel den heromhandlede Porto som Tillægsportoen

for Forsendelsers Videresendelse til et nyt Adressested af¬

fordres Modtageren, forsaavidt disse Beløb ikke forudbetales

af den, der har forlangt Omexpeditionen. Begge Beløb

eftergives dog for saadanne Forsendelser, der ikke maa be¬

sørges uden at være forud fuldstændig frigjorte.

§ 10.

Portoens Udredelse.

De Forsendelser, med Hensyn til hvilke det i Post¬

lovens § 13 er foreskrevet, at Portoen skal udredes forud,

ville, naar dette ikke er iagttaget, slet ikke blive modtagne

til Postbesørgelse. Dette gjælder ligeledes Brevkort, løse

Breve, der ere aabne, samt lukkede Brevforsendelser, hvis

Ydre er forsynet med en Paategning, hvoraf Modtageren

kan slutte sig til Indholdet, naar disse Forsendelser, som

efter nævnte Lovparagraf skulle være i det mindste delvis

frigjorte, indleveres i ufrigjort Stand. Naar Postforsendelser

saaledes ikke modtages til Postbesørgelse, fordi de ikke op¬

fylde Betingelsen om, at Portoen enten helt eller delvis skal

være forudbetalt, ville de blive tilbageviste, eller, forsaavidt

de maatte være komne i Postvæsenets Værge, blive behandlede

som ubesørgelige (se dette Afsnits § 17).

Med Hensyn til de i Postlovens § 13 nævnte For¬

sendelser til Stats= og kommunale Myndigheder skal særlig

bemærkes, at der til disse Myndigheder henregnes de, der
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ommeldes i §§ 1 og 8 i „Anordning om Behandlingen af

Postforsendelser til og fra Stats= og kommunale Myndigheder“

af 6. September 1888, samt at den i Bestemmelsen som Und¬

tagelse ommeldte ufrankerede Afsendelse kun maa finde Sted,

naar Afsenderen ikke henhører til de nysnævnte Stats= og

kommunale Myndigheder og derhos paa Forsiden af For¬

sendelsen (for Pakkesagernes Vedkommende Adressebrevet)

har anført Paategningen: „Befalet Beretning“ eller „Af¬

æsket Erklæring“ (for Penge= og Pakkeforsendelsernes Ved¬

kommende: „Befalet Indsendelse“, samt forsynet denne

Paategning med sin egenhændige Underskrift.

Ved de ligeledes, som Frankotvang undergivne, i Post¬

lovens § 13 nævnte „Forsendelser i Krigstid til

forstaas Forsendelser, der besørges i den Tid under Krigs¬

beredskab eller Krig. i hvilken Postvæsenet har oprettet

særlige Posthuse for Hæren eller af Hensyn til en Troppe¬

styrke truffet tilsvarende Foranstaltninger ved de almindelige

Posthuse; Frankeringstvangen, hvis Begyndelse og Ophør

bekjendtgjøres af Postbestyrelsen, gjælder, selv om Mod¬

tageren ikke hører til den aktive Del af Hæren eller

Flaaden, og uden Hensyn til, fra hvem Forsendelsen af¬

gaar, og med hvilken Paategning den er forsynet.

Bestemmelsen i Postlovens § 13 om, at lukkede Breve,

der have en saadan Udskrift eller Paategning, at Mod¬

tageren af den vil kunne slutte sig til Indholdet, skulle, for

at blive befordrede, være i det mindste delvis frigjorte, an¬

vendes saaledes, at enhver Paategning, der bestaar i

andet end Adressen eller en Angivelse af Af

senderens Navn, Stilling og Bopæl, betragtes som

indeholdende en Meddelelse til Modtageren angaaende For¬

sendelsens Indhold og derfor i Overensstemmelse hermed

vil have den i fornævnte Paragraf angivne Virkning med

Hensyn til dens postale Behandling.

Tolvte Hæfte. 19

1888.
—

7. Sept.
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Er en ved et Posthus formelig indleveret Forsendelse

ikke bleven frigjort til den fulde foreskrevne Taxt, fordi

den modtagende Postfunktionær har beregnet denne urigtig,

kan det manglende Beløb ikke forlanges udredet af Mod¬

tageren.

Til de i Postlovens § 13, sidste Stykke, ommeldte

„private Afsendere“ som ere forpligtede til at efterbetale de

paaløbne Postpenge for Forsendelser, der ikke ere indløste

af Modtageren, henregnes enhver, der ikke hører til Konge¬

huset eller ved den paagjældende Afsendelse har repræsen¬

teret en af de i §s 1 og 8 af foranførte „Anordning om Be¬

handlingen af Postforsendelser til og fra Stats= og kommunale

Myndigheder“ omhandlede Myndigheder. Efterbetalings¬

pligten indtræder, naar den som uanbringelig returnerede

Forsendelse i ydre uskadt Stand præsenteres for Af¬

senderen, og denne kan ikke fri sig for Efterbetalingspligten

ved at give Forsendelsen en anden Adresse, ligesom Post¬

væsenet ikke er forpligtet til at søge at gjøre sig betalt ved

Realisation af Forsendelsen, forinden det gjør Fordring paa

Efterbetaling.

Skippere, der i Henhold til Postlovens § 2 o befordre

løse Breve, kunne, naar Brevene ere bestemte til selve

Ankomststedet, i Stedet for at aflevere dem fuldt frankerede

paa Ankomststedets Posthus, imod at faa den halve Porto

godtgjort, forsyne dem med 4 Øres Frimærker og derefter

aflevere dem paa Posthuset eller nedlægge dem i Postkasserne

paa Stedet.

§11.

Frigjørelsesmidlerne.

Forudbetalingen af Taxterne for de i dette Afsnit om¬

handlede Gjenstande for Postbesørgelsen kan kun ske ved

Hjælp af de i dette Øiemed af den danske Postbestyrelse

udfærdigede Frigjørelsesmidler. Disse ere: de til enhver

Tid til forskjellige Værdier udstedte Frimærker, Brev¬
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kort, saavel enkelte som med betalt Svar, samt med Fri¬

mærker forsynede lukkede Korrespondancekort, Kon¬

voluter og Omslag til Korsbaandsforsendelser

(Med Hensyn til de i Postlovens § 15, sidste Stykke, om¬

handlede Tjenestefrimærker og Tjenestebrevkort henvises til

„Anordningen om Behandlingen af Postforsendelser til og

fra Stats= og kommunale Myndigheder“ af 6. September

1888). Foruden de ommeldte egentlige Portotaxter kan

ogsaa Betalingen for Udbringningen af Expres og Estafette¬

forsendelser, derunder dog ikke indbefattet Estaffette=Expedi¬

tionsgebyret (se § 12), ske ved Frimærker, hvorimod de øvrige

i Postlovens § 16 nævnte Betalinger for særlige Tjenester

og Ydelser maa erlægges kontant.

De gjældende Frigjørelsesmidler skulle paa ethvert Post¬

kontor og enhver Postexpedition i Kongeriget være tilsalgs

saavel enkeltvis som i større Partier. Hos Brevsamlere og

Landpostbude skulle i det mindste Frimærker 5 4 og 8 Øre

kunne faas tilkjøbs enkeltvis eller i et mindre Antal, hvor¬

hos disse Funktionærer ere forpligtede til paa Forlangende

og mod Forudbetaling at skaffe de Frigjørelsesmidler tilveie,

som de ikke selv have. Hvad særligt Frimærkekon¬

voluter samt Omslag til Tryksagsforsendelser

angaar, bemærkes det, at der for disse Frigjørelsesmidler,

naar de kjøbes enkeltvis, betales foruden Frimærkets Pris

tillige 1 Øre for hver Konvolut, henholdsvis Omslag,

hvorhos der, naar de kjøbes i Partier paa 25 Stykker,

foruden den lovbestemte 4 pCt. Rabat for Frimærkerne

tillige indrømmes en Nedsættelse i Betalingen for selve

Konvoluterne og Omslagene, idet 25 Frimærkekonvoluter

leveres for 20 Øre og 25 Tryksagsomslag for 10 Øre.

Postvæsenet godtgjør ikke Betalingen for kjøbte Frigjørelses¬

midler mod disses Tilbagelevering, men, naar de ere ube¬

skadigede og aldeles rene, kunne de paa et Postkontor eller

en Postexpedition forlanges ombyttede med tilsvarende eller

1888.

7. Sept.
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7. Sept. andre Arter af Frigjørelsesmidler af en til selve Frimær¬

kernes Paalydende svarende Værdi; den ved Frimærke¬

konvoluter og Tryksagsomslag for selve Konvoluten, hen¬

holdsvis Omslaget udredede Betaling godtgjøres derimod

ikke. Ønskes ubenyttede, makulerede Frigjørelsesmidler om¬

byttede, kan dette kun ske efter en derom til Postvæsenets

Bestyrelse indgiven Ansøgning. — Frimærker, der ere ud¬

klippede af Frigjørelsesmidler, kunne benyttes til Postfor¬

sendelsers Frigjørelse, ligesom Frimærker kunne klæbes paa

Brevkort, Korrespondancekort eller Frimærkekonvoluter for

at frigjøre disse til en høiere Taxt end den, til hvilken de

ere udstedte.

Naar Frimærker benyttes tll Frigjørelse, maa de ikke

indleveres løse, men skulle af Afsenderen være paaklæbede

selve Forsendelsen eller, naar disse ere Pakkesager, de med¬

følgende Adressebreve; dog skulle Postfunktionærerne efter

Afsenderens Anmodning anbringe Frimærkerne, naar de

kjøbes ved Forsendelsens Indlevering til Postbesørgelse.

Med Hensyn til den Maade, hvorpaa Frimærkerne skulle

anbringes, er følgende at iagttage: „Paa Adressebreve,

Postanvisningsblankettter, samt Postopkræv¬

ningsblanketter skulle Frimærkerne anbringes paa den

dertil bestemte Plads i de vedkommende Formularer; er

dette ikke iagttaget, men Frimærkerne paaklæbede saaledes,

at de helt eller delvis dække over de paa Formularerne til

de tjenstlige Angivelser bestemte Rubriker, ville Forsendel¬

serne blive tilbageviste. Hvad Postopkrævningsblanketterne

angaar, maa det særligt paases, at de, saaledes som den

trykte Text angiver det, ikkun paaklæbes Frimærker, naar

de forsendes alene uden at være ledsagede af nogen For¬

sendelse; medfølger en saadan, skulle Frimærkerne paa sæd¬

vanlig Maade anbringes paa selve Forsendelsen, henholdsvis

dens Adressebrev. Ved Pengebreve bør Frimærkernes An¬

bringelse ske saaledes, at der mellem dem lades en lille
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Plads aaben af mindst et halvt Frimærkes Brede, ligesom

de heller ikke ved Paaklæbningen maa bøies over Penge¬

brevets Kant. — Jøvrigt gjælder det som almindelig Regel,

at Frimærkerne skulle anbringes paa Forsendelsens (Adresse¬

brevets) Forside i det øverste Hjørne tilhøire og saaledes,

at de ikke hindre Læsningen af Udskriften; imidlertid an¬

erkjendes ogsaa Frimærker, der forefindes paa en anden

Plads af Forsiden, saavelsom Frimærker paa Bagsiden, for¬

saavidt de bemærkes af det afsendende Posthus. Skulde der

undtagelsesvis være Brug for saa mange Frimærker, at de

ikke kunne faa Plads paa Forsendelsen (Adressebrevet), ville

de være at anbringe paa et Stykke Papir, der sammen¬

bindes med eller fæstes til Forsendelsen (Adressebrevet),

hvis Forside maa forsynes med fornøden Paategning

herom. Er der paaklæbet en Forsendelse henholdsvis dens

Adressebrev et større Antal Frimærker end nødvendigt til

dens Frigjørelse, vil Annulleringen af de til Overflod an¬

bragte Frimærker saavidt muligt søges undgaaet, men saa¬

fremt Annulleringen dog skulde blive foretagen, kan der

ikke herfor gjøres noget Ansvar gjældende imod Post¬

væsenet. Ganske samme Regel gjælder med Hensyn til

Annulleringen af Frimærkerne paa Forsendelser, som fore¬

findes i Brevkasser, men som paa Grund af deres Be¬

skaffenhed ere udelukkede fra Postbesørgelse.

§ 12.

Betaling for særlige Tjenester og Ydelser.

Postkvitteringer. Disse kunne udfærdiges paa

de af Posthusene dertil leverede løse Blanketter, Postbe¬

viser, hvilke skulle ndfyldes nøiagtigt, saaledes som den

trykte Text angiver det, og i Overensstemmelse hermed an¬

give Adressatens Navn, Bestemmelses=Postkontoret (Post¬

expeditionen). Forsendelsens Art, eventuelt den angivne

Bærdi og Postopkrævningsbeløbet, Vægt (dog kun ved

197

1888.

——

7. Sept.
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7. Sept. Pakkesager), om en Pengeforsendelses Indhold er eftertalt,

Værdien af de anbragte Frimærker, den kontant erlagte

Betaling samt Dagen for Bevisets Udfærdigelse; forlanger

Afsenderen det, skal derhos hans Navn anføres i Post¬

beviset.

Ønskes Kvitteringen meddelt i en af de i Postlovens

816 a ommeldte, af Postvæsenet leverede Postkvitterings¬

bøger (saadanne Bøger tilveiebragte ved privat Foranstalt¬

ning kunne ikke benyttes), maa Bogens Rubriker af Af¬

senderen være behørig udfyldte (se den i saa Henseende

foran i disse Bøger givne Anvisning) for hver enkelt ind¬

leveret Forsendelses Vedkommende og saaledes, at Beløb¬

angivelserne ikke udvise Rettelser; er dette ikke sket, vil Ud¬

saafremt Afsenderen ikkefyldningens Fuldstændiggjørelse,

foretrækker selv at foretage den, ske ved den tjenstgjørende

Postfunktionær, der for hver Forsendelse, med Hensyn til

hvilken saadan Fuldstændiggjørelse foretages, er berettiget

til at beregne sig sædvanligt Postbevisgebyr. — Kvitterings¬

bøger skulle være tilsalgs ved ethvert Postkontor og enhver

Postexpedition, hvor de ville blive leverede i gjennemdragen

og forseglet Stand. Brevsamlere og Landpostbude skulle

paa Forlangende skaffe Exemplarer af disse Bøger fra det

nærmeste Postkontor (Postexpedition).

Postkvitteringer ere Posthusene pligtige til paa For¬

langende at meddele, dog, saafremt de angaa indenrigske

Postforsendelser, og de gives paa Blanketter, mod, at den

herfor i Postlovens § 16 a fastsatte Betaling kontant er¬

lægges forud. Blanketkvitteringer kunne ligeledes forlanges

udfærdigede i flere Exemplarer imod, at der for hvert saa¬

dant erlægges sædvanligt Gebyr. Postkvitteringer kunne

forlanges udfærdigede, efter at Indleveringen har fundet

Sted, men Afsenderen maa, for at faa sit Ønske herom

opfyldt, kunne give fyldestgjørende Oplysning om For¬
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sendelsens Art og Adresse samt tilnærmelsesvis kunne an= 7. Sept.

give Tidspunktet for dens Indlevering.

Ydelser, der gaa nd paa at bringe de

til Postbesørgelse indleverede Forsen¬

delser i forskriftsmæssig Stand. Til disse

Ydelser kunne navnlig henregnes følgende: at forsyne Post¬

forsendelser med Adresse eller at fuldstændiggjøre den af

Afsenderen anbragte Adresse; at udfylde eller fuldstændig¬

gjøre de Angivelser, Afsenderen skal anbringe paa Post¬

anvisnings= og Postopkrævningsblanketter, at levere Lak til

Anbringelsen af de foreskrevne Segl paa Pengebreve og Pakke¬

sager, at mærke eller fuldstændiggjøre Mærkningen af Pakkesager,

at konvolutere Pengebreve, hvorunder hører ikke blot at levere

Konvoluten, men ogsaa, om det ønskes, at indpakke Indholdet samt

forsyne Værdibrevet med Adresse og desl. Det bemærkes

særligt, at Konvoluten til det eller de enkelte Penge¬

breve, som afgives til Postbesørgelse, kan forlanges

leveret af vedkommende Posthus, men at dette iøvrigt ikke

kan foretage Salg af disse Konvoluter.

De her omhandlede Ydelser præsteres kun efter Af¬

senderens Anmodning derom, og saafremt Tiden tillader

Postfunktionæren at foretage dem; Betalingen (se Postlovens

§ 16 b), der beregnes for hver Forsendelse, med Hensyn

til hvilken en saadan Ydelse finder Sted, udredes kontant

fornd, men kan dog ved Forsendelser, der forefindes i

Brevkasserne, afkræves Modtageren. — Den Mærkning og

Forandring i Adresseringen, der er en nødvendig Følge

af, at Forsendelser skulle videresendes, foretages gratis.

Expresbesørgelse (herunder Besørgelse ved Estafette).

Expres= og Estafettebesørgelse finder kun Anvendelse

paa Brevforsendelser, der befordres mellem to Postkontorer

eller Postexpeditioner, og Udbringningen maa altid finde

Sted direkte fra et saadant Posthus og kan ikke ske fra et

Brevsamlingssted.
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Den i Postlovens § 16 C ommeldte, af Postbestyrelsen

fastsatte Grændse, indenfor hvilken Breve besørges pr. Expres

for en Betuling af 20 Øre, er den samme som den, der

er gjældende for vedkommende Postkontors eller Postexpedi¬

tions lokale Omdelingsdistrikt. Er der undtagelsesvis ikke

indrettet Omdeling fra Bestemmelsesposthuset, beregnes det

nævnte Gebyr for Udbringning til Steder, der ligge i en

—Afstand af indtil ⅓ Mil fra Posthuset. Det forhøiede

Gebyr for Expresbesørgelse om Natten opkræves i ethvert

Tilfælde, hvor nogen Del af Udbringningen (Expres¬

budets Hen= og Tilbagetur) falder mellem Kl. 9 Aften og

6 Morgen.

Ønskes Brevforsendelser helt eller for en Del af Be¬

fordringsstrækningen beførgede ved Estafette (C: ved ridende

eller kjørende Bud), hvilken Besørgelsesmaade forudsætter,

at der paa det Sted, hvorfra Estafetten udgaar, findes

Extrapoststation, opkræves der foruden sædvanlig Brev¬

porto et Expeditionsgebyr af 33 Øre for hver Extrapost¬

station (Afgangs=, Gjennemgangs= eller Ankomststation),

Estafetten berører, samt Betaling for selve denne efter

Exstraposttaxt. Skal Brevet udbringes fra Ankomstpost¬

stationen ved gaaende Bud, bliver der derhos at beregne

det i Postlovens § 16 c foreskrevne Expresgebyr.

Samtlige Betalinger for Expres= og Estafettefor¬

sendelser skulle erlægges forud, og Afsendelsesposthuset kan,

naar det ikke ser sig istand til med Bestemthed at beregne

Beløbets Størrelse, forlange et passende Depositum af

Afsenderen. Medens Expresgebyret saavel for de egentlige

Expresbreve som for Estafetteforsendelser kan betales med

Frimærker paaklæbede Forsendelserne, maa Expeditions¬

gebyret og den øvrige Betaling for Estafetter erlægges

kontant.

Andre særlige Tjenester og Ydelser,

som Posthusene i Henhold til Postlovens § 16, sidste
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Stykke, efter Administrationens Bestemmelser kunne paatage 7. Sept.

sig overfor de Korresponderende, naar disse herom frem¬

sætte Forlangende. Som saadanne Forretninger, kan

nævnes: til stadig Afhentning ved Adressaten eller hans

Bud at udlægge de til ham og hans Husstand bestemte

Postforsendelser; at besørge Indpakning og Omsnøring af

Pakkesager med eventuelt Tillæg af det dertil fornødne

Materiale; at sørge for, at Posten til eller fra Korrespon¬

derende nedlægges i og udtages af særlige med de Ved¬

kommende udvexlede Tasker, samt at opbevare de til saa¬

danne Tasker hørende Nøgler; at give Kredit for kjøbte

Frigjørelsesmidler, for den Forsendelser paahvilende Porto

samt for andre Postgebyrer og føre Bog i denne Anled¬

Medens Posthusene ere pligtige til at foretagening. —

den ovenfor nævnte særlige Udlægning af Postforsendelser

til Afhentning, naar Ønsket herom fremsættes af en

Adressat, og denne maanedlig forud erlægger en kontant

Betaling af 66 Øre, beror de andre af de heromhandlede

Forretningers Foretagelse samt Fastsættelsen af de nærmere

Betingelser herfor paa en fri Overenskomst mellem Post¬

husets Bestyrer og vedkommende Korresponderende.

De i dette Afsnit omhandlede Forsendelsers Behandling

under Postbesørgelsen.

§ 13.

Forsendelsernes Afgivelse til Postbesørgelse.

Brevforsendelser. De til almindelige løse

Breve henhørende Gjenstande kuuue afgives til Postbe¬

sørgelse ved formeligt at indleveres paa et Posthus, ved at

afleveres til et Landpostbud samt ved at nedlægges i de af

Postvæsenet i dette Øiemed anbragte Brevkasser. — Fra

denne Regel gjøres der dog følgende to Undtagelser:

1) Brevforsendelser, der, efter foreløbig at have været af¬

leverede, som uanbringelige tilbagesendes eller omexpederes
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7. Sept, efter en ny Adresse, maa, for at deres videre Besørgelse

kan ske gratis, ikke nedlægges i Postbrevkasser, men

skulle indleveres paa vedkommende Posthus eller medgives

Landpostbudet eller det lokale Postbud. I modsat Fald be¬

tragtes Forsendelserne som paany indleverede (se ogsaa dette

Afsnit § 9); 2) Gjengivelser, der ere frembragte ved Kromo¬

grafering, Polygrafering, Hektografering, Papyrografering,

Velocigrafering og lign., maa, for at blive postbehandlede

som trykte Sager, ikke nedlægges i Postbrevkasser,

men skulle formelig indleveres ved et Posthus eller

afgives til et Landpostbud i et Antal af mindst 20 fuld¬

komment identiske Exemplarer (se ogsaa dette Afsnit § 1 I,

1. Stykke).

Brevforsendelser, der ønskes befordrede under An¬

befaling eller besørgede pr. Expres eller ved

Estafette skulle formelig indleveres paa et Posthus eller

afgives til et Landpostbud. Forefindes Brevforsendelser med

Anbefalingspaategning i Brevkasser, og de ikke ere til¬

strækkeligt frigjorte, tages der intet Hensyn til Paategningen,

men de behandles som almindelige løse Breve; ere saa¬

danne Breve tilstrækkeligt frigjorte, ville de, saafremt de op¬

dages, blive behandlede som anbefalede, men skulde de

undgaa Opmærksomheden, og de altsaa blive besørgede

blandt de almindelige Brevforsendelser, vil der ikke heraf

kunne opstaa noget Ansvar for Postvæsenet. Breve med

Estafettepaategning ville, naar de forefindes i Brevkasser,

blive behandlede som almindelige Breve, hvilket ogsaa vil

ske med de i Postkasser forefundne Brevforsendelser med

Exprespaategning, naar de disse Forsendelser paaklæbede

Frimærker ikke ere tilstrækkelige til at dække det laveste

Expresgebyr; i modsat Fald besørges de efter Reglerne for

Expresforsendelser til Bestemmelsesposthuset, der afgjør, om

Frigjørelsen er tilstrækkelig efter den Veilængde, i hvilken

Forsendelserne skulle udbringes ved særligt Bud, og, naar
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dette maa besvares benægtende, med Hensyn til Omdelin¬

gen behandler dem efter Reglerne for almindelige løse Breve.

Med Hensyn til Tiderne for Brevforsendelsers Ind¬

levering ved Posthusene samt for Brevkassernes Tømning

henvises til, hvad derom er bemærket i Afsnit I §§ 2 og 3.

Pengebreve og Pakkesager. Disse For¬

sendelser skulle enten indleveres ved et Posthus eller af¬

gives til et Landpostbud. Et saadant kan til Besørgelse

paa Postvæsenets Ansvar kun modtage Forsendelser med

angiven Værdi, naar denne ikke overstiger 100 Kr., samt

Pakkesager af Vægt indtil 2 Pd., dog, saafremt han be¬

nytter kjørende Befordring, indtil 5 Pd. Er en større

Værdi end 100 Kr. angiven, kan Landpostbudet vel besørge

Forsendelsen, men det sker da paa Afsenderens Ansvar, og

denne maa ved en behørig underskreven Paategning paa

Forsendelsen, henholdsvis dens Adressebrev, eller paa anden

Maade skriftligt have fremsat Forlangende derom. Pakker,

der overskride den ovennævnte Vægtgrændse af 2, hen¬

holdsvis 5 Pd., er Landpostbudet ikke forpligtet til at mod¬

tage, og gjør han det, sker det paa Afsenderens Ansvar.

Hvad her er bemærket om Grændsen for Værdien af de

paa Postvæsenets Ansvar ved Landpostbude besørgede Penge¬

breve og Pakker, gjælder ogsaa for de til Brevsamlings¬

steder indleverede Forsendelser af denne Art; Vægtgrændsen

for Pakkeforsendelser, der indleveres ved Brevsamlingssteder,

afhænger af den Befordringsleilighed, hvormed Forsendelsen

skal besørges fra Brevsamlingsstedet (se dette Afsnits 3, 3. Stykke).

Skulde et Pengebrev blive forefundet i en Post¬

brevkasse, og det overhovedet er i en saadan Stand, at det

kan postbehandles, vil det blive besørget som Pengebrev,

saaledes at Gebyrerne for eventuelt at bringe det i for¬

skriftsmæssig Stand med Hensyn til Adressering, For¬

segling m. v. opkræves hos Modtageren. Postvæsenet kan

imidlertid ikke indestaa for, at saadanne uregelmæssigt

1888.
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7. Sept, afgivne Forsendelser virkelig blive postbesørgede som Penge¬

breve. — Ere mindre Pakkesager nedlagte i Brevkasser og

behørigt frigjorte efter den gjældende Pakketaxt, besørges de

som Pakkeforsendelser og iøvrigt under Anvendelse af

lignende Regler som foran ommeldt ved Pengebreve; ere

de ufrigjorte eller utilstrækkeligt frigjorte som Pakke, be¬

fordres de ikke, men behandles som nanbringelige. Med

Hensyn til Postvæsenets Ansvar for Pakker, der ere

det overgivne paa denne Maade, gjælder, hvad ovenfor

i saa Henseende er bemærket ved Pengebreve forefundne i

Brevkasser.

Med Hensyn til Tiden sor Pengebreves og Pakkesagers

Indlevering ved Posthusene kan henvises til, hvad derom er

bemærket i Afsnit I § 2.

Hvorledes Pengebreve og Pakkesager skulle være be¬

handlede fra Afsenderens Side for at blive befordrede med

Posten, er omtalt i dette Afsnit §§ 2 og 3, hvor det lige¬

ledes er angivet, hvorvidt Pakkesager, herfra dog undtaget

Pengepakker og Møntforsendelser, naar de ikke opfylde de i

saa Henseende foreskrevne Betingelser, kunne modtages til

Postbesørgelse paa Afsenderens Risiko. Det skal her blot

tilføies, at, selv om et Brevsamlingssled eller et Landpost¬

bud har modtaget et Pengebrev eller en Pakkesag, kan det

vedkommende Postkontor (Postexpedition), til hvilket For¬

sendelsen indgaar fra Brevsamlingsstedet eller Landpostbudet

til Viderebefordring, afvise den, naar den ikke er forskrifts¬

mæssig behandlet fra Afsenderens Side.

Den i Postlovens § 12 b og e. ommeldte Eftertælling

af Indholdet af Pengebreve og Pakker med angiven Værdi

kan kun forlanges, naar Indholdet er danske Penge, Penge¬

repræsentativer m. v., og Afsenderen har angivet den fulde

paalydende Sum af Indholdet paa Pengebrevet eller Pakken

og dennes Adressebrev; indeholder Forsendelsen fremmede

Penge og Pengerepræsentativer eller Værdipapirer, lydende
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paa fremmed Mønt, ere Postfunktionærerne overhovedet ikke

pligtige at foretage Eftertællingen, men kunne paatage sig

at gjøre dette, naar de ere istand til at bedømme Ind¬

holdets Overensstemmelse med Værdiangivelsen. Med Hensyn

til, hvorledes denne i saadanne Tilfælde skal være udtrykt,

kan henvises til, hvad derom er bemærket i dette Afsnit

§§ 2 og 3 — Den, der ved Indleveringen af et Penge¬

brev eller en Pakke forlanger Pengeindholdet eftertalt, har

Ret til at forlange, at Eftertællingen udføres saaledes, at

han er i Stand til at se alt, hvad der foretages med For¬

sendelsen; nogen Fordring om i dette Øiemed at blive ind¬

ladt i selve Expeditionsrummet eller indenfor den i dette

værende Skranke kan dog ikke stilles.

Postanvisninger og Postopkrævnings¬

forsendelser. For disse Forsendelsers Vedkommende

er det ligeledes den gjældende Regel, at de enten maa

formelig indleveres ved et Posthus eller medgives et Land¬

postbud til Besørgelse. Brevsamlere og Landpostbnde kunne

dog kun paa Postvæsenets Ansvar modtage Postanvisninger

paa Beløb indtil 100 Kr.; hvad angaar Indskrænkningen i

Besørgelsen ved Landpostbud af Pengebreve og Pakker med

Postopkrævning, kan ganske henvises til Bemærkningerne

foran angaaende saadanne Forsendelser uden Opkrævning.

Postanvisningen, som forudsætter et Beløbs Indbetaling,

kan ikke postbehandles, naar den maatte blive forefunden i

en Postbrevkasse, og heller ikke ville Opkrævningsfor¬

sendelser, der ere afgivne til Postvæsenet paa denne uregel¬

mæssige Maade, blive besørgede, hvad enten Opkrævningen

er tagen paa Blanket alene, eller den hviler paa en med¬

følgende Forsendelse, og hvad enten behørig Forudfrigjørelse

har fundet Sted eller ikke.

Med Hensyn til Tiden for Postanvisningers og Post¬

opkrævningsforsendelsers Indlevering kan henvises til, hvad

derom er bemærket i Afsnit I § 2.

1888.
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Hvorledes de heromhandlede Forsendelser skulle være

beskafne, for at blive modtagne til Postbesørgelse, er angivet

i dette Afsnit §§ 4 og 5, dog, at her den samme Bemærk¬

ning gjælder, som foran for Pengebreves og Pakkesagers

Vedkommende er anført, med Hensyn til det foresatte Post¬

kontors (Postexpeditions) Beføielse til at tilbagevise ufor¬

skriftsmæssigt behandlede Postanvisninger og Postopkræv¬

ninger, der feilagtig ere modtagne af Brevsamlingssteder

eller af Landpostbude.

For samtlige i dette Afsuit omhandlede Forsendelser er

det Reglen, at deres Afgivelse til Postbesørgelse, saafremt

den sker ved Indlevering paa et Posthus, maa foregaa i

det dertil særligt bestemte Expeditionslokale, hvor iøvrigt

Afleveringen kan finde Sted til enhver af de tilstede¬

værende Funktionærer. Begjæres Postkvittering udfærdiget

for en indleveret Forsendelse, og vedkommende tjenstgjørende

Postfunktionær ikke bærer Uniform, kan Afsenderen even¬

tuelt forlange, at der gives ham Oplysning om Funk¬

tionærens Bemyndigelse til at underskrive Kvitteringen.

Forlanger Afsenderen ikke Postkvittering for en Forsendelse,

for hvilken saadan Kvittering kan gives, skal Forsendelsens

Indførelse i vedkommende Journal, naar han ønsker det,

saavidt muligt ske i hans Paasyn. — Med Hensyn til Post¬

forsendelsers Indlevering ved Afgivelse til et Landpostbud

bemærkes, at denne kun maa ske, naar Budet udfører sin

Tur; dette skal, naar det er i Funktion, bære det an¬

ordnede Postskilt, og, saafremt Budgangen midlertidig be¬

sørges af en Stedfortræder, maa denne paa Forlangende

forevise den ham meddelte skriftlige Legitimation til at

udføre Landpostbudets Forretninger. Ved at indleveres til

en Udvexler paa en Landpostrute overgives Forsendelser

ikke til Postbesørgelse, men dette sker først, naar de af

Udvexleren ere blevne overleverede til vedkommende Land¬

postbud.
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§ 14.

Postforsendelsernes Befordring og Dirigering.

Under ordinære Transportforhold skulle Postfor¬

sendelserne afgaa fra Indleveringsposthuset med

første Post 9: med den første Befordringsleilighed, med

hvilken Forsendelser af den paagjældende Art ifølge de

givne Regler for Indleveringens Slutning og Brevkassernes

Tømning (se Afsnit I §§ 2 og 3) kunne blive afsendte.

Forsendelser, der fra et Landpostbud eller et Brevsamtlings¬

sted indgaa til et Postkontor (Postexpedition) og ere videre¬

hen bestemte, skulle som almindelig Regel afgaa med første

Post efter Ankomsten til Postkontontoret (Postexpeditionen),

selv om Indleveringen ved dette af Forsendelser til den

nævnte Post iøvrigt er sluttet. — Med Hensyn til Videre¬

befordringen fra de Posthuse, Forsendelserne under

Postbesørgelsen passere, gjælder ligeledes den almindelige

Regel, at den skal finde Sted med første Post, efter at

Forsendelserne ere indgaaede til vedkommende Mellem¬

station; dog behøve de med en gjennemgaaende Post an¬

kommende, til et Brevsamlingssied paa Ruten bestemte,

Brevforsendelser ikke ubetinget at udsendes med den

Post, med hvilken de ere indgaaede, og Pengebreve

samt Pakkesager, der ankomme til et Postkontor (Post¬

expedition) og derfra skulle videresendes til et under et

saadant Posthus sorterende Brevsamlingssted, kunne henligge

til næste Post, naar den første Post afgaar inden 1 Time,

efter at de ere ankomne.

Under extraordinære Transportforhold, t. Ex. i

Krigstid, eller naar der som Følge af Istransport, Snelæg

eller andre Naturforhold er indtraadt Forstyrrelser i Post¬

gangen, kan Reglen om Afsendelse med første Post ikke

overholdes, men Befordringen sker da saa hurtigt som de

forhaandenværende Omstændigheder tillade det.

1888.
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Postforsendelserne dirigeres ad de Ruter, som Post¬

bestyrelsen i saa Henseende har anvist, med mindre Af¬

senderen ved fornøden Bemærkning i Udskriften har til¬

kjendegivet Ønsket om, at en særlig Rute skal benyttes,

hvilket Ønske da saavidt muligt imødekommes. Ligeledes

rette Posthusene sig efter Afsenderens ved Adresseringen

givne Anvisning med Hensyn til, paa hvilket Bestemmelses¬

posthus Forsendelsen skal dirigeres, selv om der ved dettes

Angivelse er begaaet en ligefrem Feiltagelse. Indeholder

Adresseringen ikke tilstrækkelig Oplysning, følges de i saa

Henseende af Postbestyrelsen givne Regler.

§ 15.

Forandringer i de af Afsenderen oprindelig

tagne Bestemmelser angaaende indleverede

Postforsendelsers Besørgelse.

Saa længe en Postforsendelse ikke er udleveret til

Adressaten, har Afsenderen Raadighed over den (Postlovens

§ 26) og kan derfor indtil det nævnte Tidspunkt forandre

sine med Hensyn til dens Besørgelse oprindelig tagne Be¬

stemmelser. Han kan saaledes fordre den tilbageleveret,

omexpederet til et nyt Adressested, udleveret til en anden

end den oprindelig opgivne Adressat, udleveret under

andre Betingelser end først bestemt (t. Ex. udleveret uden

Erlæggelse af et oprindelig paa Forsendelsen taget Opkræv¬

ningsheløb) osv.

For at faa en saadan forandret Behandling af For¬

sendelsen foretagen maa Afsenderen behørig legitimere

sig som saadan overfor Indleveringsposthuset

ved nøiagtigt at kunne angive Forsendelsens Art og Ud¬

skrift eller at forevise en tro Gjenpart af denne samt

eventuelt det Signet, der er benyttet til dens Forsegling,

ligesom han maa kunne opgive, naar den er indleveret.

Dog vil nævnte Posthus, naar det efter Omstændighederne
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maatte anse det for nødvendigt, kunne forlange yderligere 7. Sept.

Betingelser opfyldte for at erkjende Vedkommende for dis¬

positionsberettiget over Forsendelsen.

Har en saadan Legitimation fundet Sted, og For¬

sendelsen endnu ikke er afgaaet fra Ind¬

leveringsposthuset, opfylder dette Afsenderens Be¬

gjæring, saafremt ikke vedkommende Post, hvormed For¬

sendelsen skal afgaa, derved opholdes. Gaar Begjæringen

ud paa at faa Forsendelsen tilbage, kan Posthuset forlange,

at Afsenderen skal udfærdige en Tilstaaelse for, at Tilbage¬

leveringen er sket, ligesom i saadanne Tilfælde eventuelt

udstedte Postkvitteringer maa tilbagegives eller annulleres,

alt eftersom de ere givne paa løse Blanketter eller i Kvit¬

teringsbøger. Er Forsendelsen afgaaet fra Ind¬

leveringsposthuset, eller dette vel endnu ikke er sket,

men Begjæringen om Udleveringen før Afsendelsen som for

silde fremkommen (se ovenfor) har maattet afslaas, maa

Afsenderen, efter at han for nævnte Posthus har legitimeret

sig som ovenfor angivet, tilstille Bestemmelsesposthuset eller

den Mellemstation, der skal udføre den forandrede Bestem¬

melse angaaende Forsendelsens Behandling, en skriftlig eller

telegrafisk Begjæring herom, i hvilken Forsendelsens Af¬

gangstid, Art, Udskrift samt eventuelt tillige det til For¬

seglingen benyttede Signet nøiagtigt er angivet, og som er

forsynet med en Attestation fra Indleveringsposthuset om,

at Afsenderen for samme behørig har legitimeret sig

som den, der er berettiget til at disponere over For¬

sendelsen. Fremsættes Begjæringen ad telegrafisk Vei, sker

Attestationen, som i alle Tilfælde skal gives gratis, ved, at

Indleveringsposthuset paategner det af Afsenderen affattede

Telegram Ordene: „Legitimeret som Afsender“ og herunder

paatrykker sit Tjenestesegl, hvis Tilstedeværelse bekræftes ved

Telegraferingen. Gaar ogsaa i dette Tilfælde Afsenderens

Forlangende ud paa at saa Forsendelsen tilbage, vil der
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7. Sept, være at forholde som ovenfor bemærket, naar et lignende

Forlangende fremsættes, inden Forsendelsen er afgaaet fra

Indleveringsposthuset.

I Tilbageleveringstilfælde gives ingen Godtgjørelse for

de til Frigjørelsen anvendte Frimærker (se ogsaa dette

Afsnit § 11, 2. Stykke); dog, naar Afsenderen ved Ind¬

leveringen har kjøbt Frimærker og anmodet vedkommende

Postfunktionær om at anbringe dem paa Forsendelsen, men

dette ikke endnu er sket, da Begjæringen om dens Tilbage¬

levering fremsættes, tilbagebetales det saaledes kontant betalte

Beløb. Naar de i dette Afsnits § 12 ommeldte særlige

Tjenester og Ydelser ere blevne præsterede, inden Begjæringen

om Tilbageleveringen fremsættes, godtgjøres ikke den for de

nævnte Tjenester udredede kontante Betaling.

§ 16.

Forsendelsernes Aflevering til

Adressaterne.

Postforsendelsers Afhentning paa

Posthuset. Postforsendelserne forblive henliggende

ved Bestemmelsesposthuset, indtil de afhentes, naar Af¬

senderen eller Adressaten har truffet særlig Bestemmelse

herom, den første ved at paategne Forsendelserne „poste

restante“ eller „til Afhentning“ den sidste ved med Be¬

styreren af Posthuset (Postkontoret, Postexpeditionen eller

Brevsamlingsstedet) at træffe Overenskomst om, at de til

ham og hans Husstand adresserede Forsendelser skulle

særligt udlægges til Afhentning (se dette Afsnit § 12, sidste

Stykke). I saadanne Tilfælde skulle Forsendelserne ligge

færdige til Udlevering snarest muligt, senest 7 Time efter

Ankomsten af den Post, der har medbragt dem, og Af¬

hentningen kan ske i Kontortiden (se Afsnit I § 2). Uden

forud med Posthusets Bestyrer særlig derom truffen Aftale

samt uden at erlægge det i nærværende Afsnit § 12, sidste
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Stykke, ommeldte Gebyr kan Adressaten forlange, at de til 7. Sept.

ham med en Post ankomne Forsendelser skulle udleveres

ham paa Posthuset, naar han i det angivne Øiemed enten

selv indfinder sig eller lader sit Bud indfinde sig ved

dette i Kontortiden mellem Postens Ankomst og Omdelingens

Begyndelse.

Postforsendelsers Omdeling. Er ingen

saadan særlig Bestemmelse truffen fra Afsenderens eller

Adressatens Side, omdeles Forsendelserne ved Postvæsenets

Foranstaltning, i hvilken Henseende der gjælder særlige

Regler, eftersom Omdelingen sker i den til et Postkontor

eller en Postexpedition hørende lokale Udbringningskreds,

eller den foretages i det til et saadant Posthus henlagte

Landdistrikt.

Den lokale Omdeling a; den, der iværksættes ved

Postkontorets eller Postexpeditionens Bude (ikke ved Land¬

postbude). Denne Omdeling foretages indenfor en Grændse,

der, forsaavidt ikke Postbestyrelsen i det enkelte Tilfælde

maatte have truffet anden Bestemmelse, er fastsat efter den

almindelige Regel, at Forsendelserne udbringes saa langt,

som der findes en sammenhængende Række Huse og i al¬

mindelig bebyggede Gader, men ikke til et enkelt Hus i en

endnu ikke bebygget Gade i Udkanten af Byen eller til et

isoleret beliggende Sted og forøvrigt uden Hensyn til, om

Husene ligge paa selve Bygrunden eller udenfor denne.

Med Hensyn til Reglerne for, naar Omdelingen foretages i

det lokale Postdistrikt, kan henvises til, hvad herom er be¬

mærket i Afsnit I § 5, 1. Stykke.

Omdeling i Landdistriktet 9; den, der iværk¬

sættes ved Landpostbude. I de Dele af Landet, hvor direkte

Omdeling af Postsager er indført, udbringer Landposten

disse til hver enkelt Adressat, med mindre der af særlige

Grunde, f. Ex. naar Veien er meget slet, eller Stedet har

en afsides Beliggenhed, er gjort Undtagelse for enkelte Be¬
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7. Sept. boeres Vedkommende, der da for Postvæsenet maa opgive,

paa hvilket Sted i Distriktet deres Postsager skulle aflægges.

Hvor en saadan Ordning ikke bestaar, aflægger Landposten

Forsendelserne til visse af Beboerne anviste, Postvæsenet

iøvrigt uvedkommende Udvexlere, hvor de maa afhentes af

Adressaterne. — Forsendelsernes Udbringelse i Landdistriktet

fra Postkontoret eller Postexpeditionen finder Sted med den

første Landpost, der afgaar efter deres Ankomst (se iøvrigt

med Hensyn til Tiderne for Omdelingens Foretagelse Af¬

snit I § 5, 2. Stykke); dog kunne Pengebreve og Pakker,

mellem hvis Ankomst til Postkontoret (Postexpeditionen) og

den første derfra afgaaende Landpost der ikke hengaar en

fuld Time, henligge til næste Post. Omdelingen af

Forsendelser i Landdistriktet er dernæst underkastet den Ind¬

skrænkning, at Pengebreve og Pakkesager med angiven Værdi

af over 100 Kr. samt Pakkesager af Vægt over 2 Pund

(dog, naar Budet benytter kjørende Befordring, over 5 Pd.)

ikke kunne udbringes paa Postvæsenets Ansvar. Angaaende

Gjenstande, som saaledes ikke omdeles i Landdistriktet, ud¬

færdiger Bestemmelses=Postkontoret eller =Postexpeditionen

en Anmeldelse, der tilstilles Adressaten, og hvorved han

underrettes om, at Forsendelsen er ankommen og henligger

til Afhentning ved Posthuset. Pengebreve og Pakkesager,

hvis angivne Værdi overstiger 100 Kr., ville dog ogsaa

blive udbragte ved Landpostbud, men paa Adressatens An¬

svar, naar han har fremsat skriftlig Begjæring derom eller

har tilbagesendt den om Forsendelsen udstedte Postanmeldelse

i kvitteret Stand uden at give den Paategning om, at han

ønsker Forsendelsen behandlet paa anden Maade. Ligeledes

kan Landpostbudet paatage sig at udbringe Pakkesager af

Vægt over 2, respektive 5 Pd., naar den øvrige Omdeling

ikke derved forsinkes, men denne Besørgelse sker da ligeledes

paa Adressatens Ansvar.
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Til hvem Postforsendelserne kunne 7. Sept.

udleveres. Med Hensyn til Udleveringen af Post¬

forsendelserne retter Postvæsenet sig nøie efter deres Ud¬

skrift, idet dog Udlevering til en anden end den, der i

Adressen er angivet som Modtager, kan ske i de i

Postlovens § 26 a, b og e nævnte Tilfælde, og skal

ske, naar Forlangendet herom foreligger i Form af en

Retskjendelse. Jøvrigt gjælde følgende nærmere Regler for

Udleveringen:

Forsendelser, der ere adresserede til Flere, kunne ud¬

leveres til en hvilken som helst af de i Udskriften angivne

Personer.

Forsendelser, hvis Udskrift uden nærmere Adressering

lyder paa Firmaer, Foreninger, Selskaber, Bestyr= (ser, Di¬

rektioner, Stiftelser, Anstalter, Kasser Embeder, Autoriteter

osv., sker til den, der staar i Spidsen for den paagjældende

Virksomhed, med mindre han selv overfor Postvæsenet har

forlangt anderledes. Bestaar Firmaet, Bestyrelsen osv. af

kan Afleveringen, naar ikkeflere sideordnede Medlemmer

anderledes udtrykkelig er forlangt, ske til et hvilket som helst

af de paagjældende Medlemmer.

Forsendelser, hvis Udskrift foruden Modtagerens Navn

er paategnet: „afleveres til“, „udleveres til“, „afgives hos“

„aflægges hos“, „aabnes af“ eller lignende, ledsaget af et

Personnavn, kunne udleveres til den, som betegnes ved

dette; er Paategningen derimod affattet saaledes: „Adresse

„opspørges hos“, „tjenende hos“ „boende hos“

eller paa lignende Maade, kan Forsendelsen ikke udleveres

til den Person, som Paategningen har Henhold til, men

Tilføielsen af dennes Navn er kun at betragte som en

nærmere Anvisning til at finde Adressaten.

Almindelige poste restante Brevforsendelser adres¬

serede til Bogstaver, Tal eller Mærker (se dette Afsnit § 1,

næstsidste Stykke) kunne afleveres til den, der ser sig istand
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7. Sept. til nøiagtigt at opgive vedkommende Forsendelses Adres¬

sering og Afgangssted.

Er det tvivlsomt, hvem en Forsendelse er bestemt til,

fordi der gives Flere af samme Navn, er vedkommende

Posthus berettiget til at lade den aabne af en af de for¬

mentlige Adressater i en Postfunktionærs Overværelse for

om muligt ved Hjælp af Datering og Underskrift at komme

til Vished om, hvem der er rette Modtager; Landpostbudene

ere i lignende Tilfælde berettigede til at lade en saadan

Aabning af Forsendelserne foretage i deres Overværelse.

Er den, til hvem Postforsendelser efter det Foregaaende

kunne udleveres, ikke kjendt af den udleverende Post¬

funktionær, kan denne forlange, at Modtageren skal legi¬

timere sig enten derved, at en af Funktionæren kjendt,

vederhæftig Mand mundtlig bekræfter hans Identitet, eller

at der fremlægges en tilsvarende skriftlig Bekræftelse, hvis

Underskrift Funktionæren erkjender for rigtig. Dog vil

Postfunktionæren, naar han efter Omstændighederne anser

saadant for tilstrækkeligt, kunne nøies med, at Modtageren

f. Ex. legitimerer sig ved at forevise Breve, Papirer og

desl., der tyde paa, at han er den, han udgiver sig for,

eller ved at opgive Forsendelsens Afgangssted, Datering og

Underskrift, i hvilket sidste Tilfælde Forsendelsen kan aabnes

af Postfunktionæren i Overværelse af Adressaten, der faar

Forsendelsen udleveret, naar hans Opgivende befindes at

være rigtigt.

Er den, som efter det Foranførte er rette Modtager,

ikke tilstede, kunne almindelige Brevforsendelser,

Expres= og Estafetteforsendelser samt Postan¬

meldelser om ankomne Sager afgives paa hans Bopæl

til en der tilstedeværende voxen Person eller nedlægges

(almindelige Brevforsendelser dog kun, naar de ikke ere be¬

lastede med Porto) i en paa Bopælen anbragt Brevkasse, i

hvilket sidste Tilfælde den udleverende Funktionær maa give



Anoröning om Posternes Benyttelse. 455

Underretning om sit Komme ved Ringning paa Dørklokken

eller paa anden lignende Maade. Har imidlertid Afsenderen

ved Paategning paa Forsendelsen udtrykkelig forlangt, at

Udleveringen af de heromhandlede Forsendelser ikkun maa

ske til Adressaten personlig, eller denne har fremsat et

lignende Forlangende, vil der blive forholdt i Overensstem¬

melse hermed. Derimod kunne anbefalede Brevfor¬

sendelser, Pengebreve, Pakkesager og disses

Adressebreve samt Postanvisninger og Postop¬

krævninger ikke udleveres, naar rette Modtager ikke er

tilstede, med mindre han har givet en anden Person behørig

Fuldmagt til at modtage og eventuelt kvittere for Mod¬

tagelsen af de til ham bestemte Forsendelser af nævnte Art.

Dog er undtagelsesvis en Mand i sin Hustrus eller sine

umyndige Børns eller Myndlinges Fraværelse og en Enke

i sine umyndige Børns Fraværelse berettiget til at fordre

sig de til bemeldte fraværende Adressater bestemte For¬

sendelser udleverede uden udtrykkelig Fuldmagt. Sker Ud¬

leveringen til en Person, der af Adressaten er forsynet med

Fuldmagt til at modtage Forsendelserne, kan den udleverende

Postfunktionær forlange, at denne eller en behørig bekræftet

Gjenpart af den overleveres ham, forinden Udleveringen

finder Sted; er der paa et Poststed flere Posthuse, og Fuld¬

magten giver den Paagjældende en almindelig Bemyndigelse

til at modtage samtlige Arter eller dog en bestemt Art af

Postforsendelser, er det tilstrækkeligt, at Fuldmagten er af¬

givet paa et af Posthusene. Postfunktionæren kan forlange,

at Rigtigheden af Underskriften paa Fuldmagten skal være

bekræftet af to vederhæftige Mænd, hvis Underskrift er ham

bekjendt, eller af en Embeds= og Bestillingsmand, hvis

Underskrift ligeledes er ham bekjendt, eller som har forsynet

Bekræftelsen med sit Tjenestesegl. Den, der af en Anden

er befuldmægtiget til at modtage de til denne ankommende

Forsendelser, maa, uaar Fuldmagten ikke lyder paa,Jhænde¬

1888.

7. Sept.
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7. Sept, haveren“ eller „Overbringeren“ og han ikke er kjendt af

den udleverende Postfunktionær, paa dennes Forlangende

legitimere sig paa den Maade, som ovenfor er angivet med

Hensyn til Legitimation for selve Adressaten.

Nærmere Regler for de forskjellige For¬

sendelse sarters Udlevering.

1. Anbefalede Brevforsendelser, Pengebreve

og Pakkesager ere Posthusene ikke forpligtede til at ud¬

levere, forinden de ere i Besiddelse af behørig Kvit¬

tering fra rette Modtager, hvilket kan ske enten ved,

at denne udfærdiger en formelig med Blæk skreven Kvit¬

tering eller ligeledes med Blæk anfører sit Navn paa det

dertil bestemte Sted i Postvæsenets Bøger eller paa Post¬

anmeldelserne. Rigtigheden af Underskriften kan, naar denne

ikke er givet i den udleverende Funktionærs Nærværelse,

forlanges behørig bekræftet. —Er en i det lokale Om¬

delingsdistrikt boende Modtager eller hans eventuelle Be¬

fuldmægtigede ikke tilstede, naar en af de heromhandlede

Forsendelser præsenteres til Udlevering, vil den endnu en

Gang blive forsøgt afleveret paa Adressatens Bopæl, men

lykkes det heller ikke du at faa den anbragt, tager Post¬

budet den med tilbage, idet han efterlader en Anmeldelse

om, at Forsendelsen henligger til Afhentning.

Paa Modtagerens Forlangende er den udleverende

Postfunktionær pligtig til at forblive tilstede saa længe,

indtil Forsendelsens Ydre i hans Nærværelse har kunnet

underkastes et Eftersyn. Viser det sig herved, at Konvoluten

eller Indpakningen er beskadiget, eller bærer Emballagen

Spor, som tyde paa, at Indholdet kan have taget Skadr,

kan Modtageren fordre, at Forsendelsen skal aabnes og dens

Indhold nærmere undersøges i en Postfunktionærs Nær¬

værelse, men dette maa da ske paa selve det Postkontor eller

den Postexpedition, hvorfra Forsendelsen er udbragt; er
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Forsendelseas Ydre ubeskadiget, eller bærer den ikke Mærker 7. Sept.

af nogen indre Beskadigelse, maa Forsendelsens Aabning og

Indholdets Undersøgelse ikke ske i nogen Postfunktionærs

Hvad særlig angaar Forsendelser medNærværelse. —

„talt“ Pengeindhold, bemærkes, at Adressaten kan

forlange, at den udleverende Postsunktionær skal overvære

Indholdets Eftertælling.

2. Postanvisninger. I det lokale Omdelings¬

distrikt er Postvæsenet ikkun forpligtet til at udbringe

Anvisningsblanketten til Adressaten, og denne maa selv

førge for at hæve Beløbet paa Posthuset. Blanketten skal

afleveres, dog uden at der herfor forlanges Kvittering, til

selve Modtageren eller den, han dertil maatte have befuld¬

mægtiget; lykkes Afleveringen pua vedkommende Bopæl ikke

første Gang, skal Budet gjentage Forsøget, og, naar dette

ligeledes er forgjæves, aflægge en Anmeldelse om, at den

paagjældende Anvisning henligger ved Posthuset. An¬

visningsbeløbets Udbetaling, som ikke kan forlanges præ¬

steret i den Posthusene til Pakkesagers og Pengebreves Ex¬

pedition til Afgang forbeholdte Tid, sker kun mod Tilbage¬

levering af Blanketten forsynet med behørig Kvittering,

hvilken med Blæk skal være skreven paa de almindelige

Vlanketters Bagside og for Telegramanvisningernes Ved¬

kommende paa det paa Blanketten særlig dertil bestemte

Sted. Den udbetalende Postfunktionær kan eventuelt for¬

lange, at Kvitteringens Ægthed bekræftes. Postanvisnings¬

beløb skulle inarest muligt hæves; er et saadant Beløb ikke

hævet i den Maaned, i hvilken Anvisningen er ankommen

til Bestemmelsesposthuset eller senest den 10. i den efter¬

følgende Maaned, rettes der en skriftlig Opfordring til

Adressaten om i Løbet af et Par Dage at afhente Beløbet,

hvilken Opfordring han anmodes om at give Paategning

om, at den er ham forevist. Bliver Belobet ikke hævet

Tolvte Hæfte. 20
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7. Sept. inden Udløbet af den saaledes givne Frist, foretages det

fornødne til dets Tilbagebetaling til Afsenderen. Postan¬

visninger adresserede „poste restante“ skulle henligge ved

Bestemmelsesstationen i 14 Dage efter deres Ankomst til

denne og returneres som uanbringelige, naar de ikke ere

hævede inden denne Tids Forløb (se dette Afsuits § 4, 3.

Stykke). Har Adressaten forkommet Blanketten, maa han

rette Aumodning til Inbetalingsposthuset om at udfærdige

en Gjenpart af den oprindelige Auvisning, hvis postale

Behandling ikke medfører nogen Udgift for Afsender eller

Adressat. — I Landdistriktet blive derimod Beløbene

samtidig med Blanketterne udsendte med Land¬

postbudene, som foretage Udbetalingen mod Blankettens

Tilbagelevering i kvitteret Stand.

3. Postopkrævninger. Forinden Opkrævnings¬

beløbet er betalt, maa den eventuelt medfølgende Forsendelse

ikke udleveres til Adressaten, ligesom der ikke maa gives

ham Leilighed til at aabne den eller gjøre sig bekjendt med

dens Indhold, og Opkrævningsblanketten bliver, hvad enten

en Forsendelse medfølger eller ikke, blot at forevise

Adressaten, for at han kan erfare, hvorfra og af hvem

Opkrævningen er afsendt, medens hverken Blanketten i

dens Helhed eller dens Kupon maa overgives til ham,

forinden Betalingen har fundet Sted. Naar dette er sket,

skal derimod foruden eventuelt Forsendelsen altid den Blan¬

ketten vedhængende Kupon fraskilles og overleveres til

Adressaten.

Hviler Opkrævningen paa en Forsendelse, bliver der

iøvrigt med Hensyn til dennes Udlevering at forholde efter

de ovenfor i saa Henseende for den Forsendelsesart, hvortil

den henhører, angivne Regler, saaledes blandt andet, at

anbefalede Breve, Pengebreve og Pakker med Opkrævning

ikke udleveres uden imod Adressatens Kvittering, hvilken

derimod ikke forlanges ved almindelige Brevforsendelser med
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Postopkrævning. Er den i et Postkontors eller en Post= 7. Sept.

expeditions lokale Omdelingsdistrikt boende Adressat eller

dennes Befuldmægtigede ikke tilstede, naar Postbudet paa

hans Bopæl præsenterer Opkrævningen til Indløsning,

forholdes som ovenfor under 1. for saadanne Tilfælde an¬

givet, men den Aumeldelse, som Budet, naar det anden

Gang forgjæves har søgt Modtageren, efterlader paa Bo¬

pælen, skal altid indeholde Oplysning om Opkrævningens

Afsendelsessted og Afsender, for den Sidstes Vedkommende

i nøie Overensstemmelse med Augivelserne derom paa

Blanketten. Boer Adressaten i Postkontorets eller Post¬

expeditionens Landdistrikt, og han faar sine Postsager

udleverede direkte paa et Brevsamlingssted eller

særlig tilbragte ved et Landpostbud, bliver, naar

Opkrævningen er taget alene paa Blanket, denne altid

udsendt til Præsentation for Adressaten, medens, naar Op¬

krævningen er taget paa en medfølgende Forsendelse, saavel

denne som Blanketten kun udsendes, naar dette efter de al¬

mindelige Regler for Forsendelsers Udbringning til saa¬

danne Adressater kan finde Sted; sker Udbringningen ikke,

udsender Postkontoret eller Postexpeditionen en Anmeldelse

indeholdende de ovenfor berørte Oplysninger om Af¬

sendelsesstedet og Afsenderen. Faar den i Landdistriktet

boende Adressat ikke sine Postsager direkte tilbage eller

umiddelbart udleverede paa et Brevsamlingssted, men de

aflægges til ham paa et Udvexlingssted (se denne

Paragrafs Stykke 4), vil der altid være at tilstille ham en

Postanmeldelse om Opkrævningens Ankomst, medens Blan¬

ketten saa vel som den eventuelt medfølgende For¬

sendelse forbliver henliggende ved Postkontoret (Post¬

expeditionen) eller, saafremt den herfra har kunnet ud¬

sendes til et Brevsamlingssted, ved dette, indtil Opkræv¬

ningen er berigtiget
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Afsenderen af en Postopkrævning kan ved Paategning

paa Blanketten bestemme en Frist for Indløsningen,

hvilken Frist dog ikke kan vare længere end 30 Dage fra

Opkrævningens Ankomst til Bestemmelses=Postkontoret (Post¬

expeditionen) eller fra den Dag, Postanmeldelse om dens

Ankomst er udfærdiget. Har Afsenderen ikke fastsat en

saadan Frist, afventer Postvæsenet Beløbets Indbetaling

henholdsvis 8 og 14 Dage, eftersom Adressaten boer i det

lokale Omdelingsdistrikt eller i Landdistriktet, efter hvilke

Tidsrums Forløb Opkrævningen betragtes som nan¬

bringelig. Er Opkrævningen indløst, behandles den med

Hensyn til Blankettens Tilbagesendelse og Beløbets Ud¬

betaling til Afsenderen i Et og Alt som en Postanvisning,

se ovenfor.

4. Udlevering af Forsendelser med paa¬

hvilende Porto Gebyr m. v. Postforsendelser, paa

hvilke der hæfter Porto, Gebyrer, Udlæg m. v., ere Post¬

funktionærerne ikke pligtige at udlevere, forinden de ved¬

kommende Beløb, der skulle være angivne i Kroner og Øre

paa Forsendelsernes (ved Pakkesager paa Adressebrevenes)

Forside, ere kontant betalte. (Med Hensyn til Afvigelse

herfra ifølge særlig derom mellem Adressaten og Post¬

husets Bestyrer truffen Overenskomst, se dette Afsnit § 12,

sidste Stykke). For Betalingen af saadanne Beløb kan det

med Undtagelse af det i Anordning om Behandlingen af

Postforsendelser til og fra Stats= og kommunale Myndig¬

heder af 6. September 1888 ommeldte Tilfælde ikke for¬

langes, at Posthuset skal udfærdige Kvittering. Ere Beløb

af denne Natur urigtigen betalte, fordi vedkommende For¬

sendelse er bleven udleveret til en Person, der ikke er rette

Modtager, tilbagebetales de ved Forsendelsens Tilbagelevering

til det Posthus, hvorfra den er udleveret, eller til et derfra

udgaaende Landpostbud.
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§ 17.

Uanbringelige Forsendelsers Behandling.

Vægrer en Adressat sig ved at modtage en Forsendelse,

maa dette, saafremt Postvæsenet af denne Grund skal be¬

tragte den som ubesørgelig, være sket ved selve Udleveringen;

en senere Tilbagelevering af Forsendelsen kan ikke finde

Sted, men den vil da blive behandlet som paany indleveret.

Herfra undtages dog de Tilfælde, hvor en Adressat lader

de til ham ankomne Postforsendelser afhente paa Posthuset,

og hvor en Person, der paa Adressatens Vegne har mod¬

taget en Forsendelse, ikke ser sig istand til at bringe ham

den ihænde, idet her vedkommende Forsendelse af Post¬

væsenet betragtes som uanbringelig, naar den ved første

Leilighed, hvor det kan ske, tilbageleveres i nøiagtig samme

Stand, i hvilken den blev udleveret. (Med Hensyn til

hvorledes Tilbageleveringen i dette Tilfælde skal ske, se dette

Afsnits § 9, 4. Stykke).

Anbefalede Breve, Pengebreve, Pakkesager, Postanvis¬

ninger og Postopkrævninger, hvis Modtagere ikke kunne

udfindes efter den opgivne Adresse, behandles ikke strax

som uanbringelige, men der bliver først af Bestemmelses¬

posthuset gjennem Afsendelsesposthuset at rette en Fore¬

spørgsel til Afsenderen, om han kan give nogen Op¬

lysning til Adressens Berigtigelse eller Fuldstændig¬

gjørelse. Kan Afsenderen dette, maa han, naar han

ønsker, at Postvæsenet skal tage Hensyn til de af ham

meddelte nye Angivelser, frigjøre den ham præsenterede

Forespørgselsskrivelse med et 8 Øres Frimærke, hvorefter

den nopholdelig vil blive tilstillet Bestemmelsesposthuset til

videre Foranstaltning. Kan han ikke give nærmere Op¬

lysning om Adressen, eller vil han ikke frigjøre Fore¬

spørgselsskrivelsen som ovenfor ommeldt, behandles For¬

sendelsen som ubesørgelig.
203
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Naar en Postforsendelse er uanbringelig, skal den, for¬

synet med Paategning om Grunden hertil, snarest muligt

(uindløste Postopkrævninger første Postdag efter Indløs¬

ningsfristens Udløb) tilbagesendes til Afsendelsesposthuset.

Den nævnte Paategning kan, hvor Forsendelsen er nægtet

Modtagelse af Adressaten, gives af denne, men han maa

da indskrænke sig til en kort Bemærkning om, at han har

tilbagevist den, hvorimod det er ham forment at tilføie en

nærmere Meddelelse til Afsenderen. Har Adressaten an¬

bragt korrespondancelignende Tilføielser paa en Forsendelse,

som han ikke vil modtage, ville saadanne Tilføielser af den

udleverende Postfunktionær eller dog af Bestemmelsespost¬

huset blive overstregede, saa at de gjøres ulæselige. Er

den foranførte Paategning ikke givet af Adressaten, an¬

bringes den af den udleverende Postfunktionær, som derhos

skal forsyne den med sin Underskrift.

De som uanbringelige returnerede Postforsendelser

skulle af Afsendelsesposthuset søges tilbageleverede til Af¬

senderne, forsaavidt det er muligt at udfinde disse uden at

aabne Forsendelserne, hvilken Tilbagelevering sker efter de

almindelige Regler for Postforsendelsers Omdeling og Ud¬

levering. Kan Afsenderen ikke opspørges indsendes

Forsendelserne til Postbestyrelsen, hvor de aabnes af hertil

særligt beskikkede og edfæstede Funktionærer, som ved Hjælp

af Underskriften (med Andet af det skrevne Indhold er det

dem forbudt at gjøre sig bekjendt) paa Breve eller andre i

Forsendelserne forefundne skriftlige Meddelelser søge at faa

Oplysninger om, hvem der er Afsender. Lykkes dette, til¬

stilles Forsendelserne ham under Postbestyrelsens Segl og

eventuelt belastede med den paaløbne Porto, medens de i

modsat Fald henligge til Afhentning i mindst 3 Maaneder,

hvorefter de, saafremt de ikke blive afhentede, foranstaltes

tilintetgjorte eller bortsolgte. Kan Afsenderen vel

opspørges af Afsendelsesposthuset, men han vægrer sig



Anordning om Pofternes Benyttelse 1888.463

ved at tage Forsendelsen tilbage, bliver denne indsendt til 7. Sept.

Overbestyrelsen, der afgjør, om den eventuelle Porto eller

andre paaløbne Udgiftsbeløb skulle søges inddrevne hos ham

ad Rettens Vei.

§ 18.

Erstatning.

Med Hensyn til anbefalede Breve er Postvæsenet

ikkun erstatningspligtigt, naar de gaa tabt under Post¬

besørgelsen; er derfor et anbefalet Brev rigtig indgaaet til

Bestemmelsesstedet og udleveret efter Adressen, vil der ikke

kunne reises noget Erstatningskrav mod Postvæsenet, sordi

Gjenstande, der vare indlagte i Brevet, ikke fandtes deri ved

Udleveringen til Adressaten.

Spørgsmaalet om, hvorvidt Postvæsenet er erstatnings¬

pligtigt for Tabet eller Beskadigelsen af de til Postbejørgelse

indleverede Pengebreve og Pakkesager, vil under be¬

hørigt Hensyn til Bestemmelserne i Postlovens § 17 samt

til, om de givne Forskrifter med Hensyn til disse For¬

sendelsers Behandling fra Afsenderens Side have været

iagttagne, være at afgjøre efter den almindelige Lovgivnings

Erstatningsregler. Medens der derfor ikke her kan gives

en nærmere Fremstilling af de Omstændigheder, hvorpaa

Afgjørelsen i de enkelte Tilfælde vil komme til at bero,

skal Opmærksomheden dog henledes paa, at det, naar Penge¬

breve eller Pakkesager indgaa i udvortes beskadiget Stand,

for at Fordring paa Erstatning med Nytte skal kunne

fremsættes, vil være nødvendigt, at Beskadigelsen er kon¬

stateret i den udleverende Postfunktionærs Nærværelse, og

at der i Almindelighed ikke vil blive taget Hensyn til Krav,

der fremsættes, efter at Forsendelsen uden Indsigelse er

bleven modtaget af Adressaten, henholdsvis (ved returnerede

Forsendelser) Afsenderen. Naar derfor en Forsendelses ydre

Beskadigelse er af den Beskaffenhed, at Indholdet kan for¬

modes at have taget Skade, vil det, efter at Postbudet er



Anordning om Pofternes Benyttelse4641888.
—

7. Sept. gjort opmærksom paa det Passerede, være rigtigst, at Adres¬

saten, henholdsvis Afsenderen, eftersom Budet, naar und¬

tages Forsendelser med talt Pengeindhold, ikke maa over¬

være Forsendelsens Aabning og Indholdets Undersøgelse (se

dette Afsnit § 16, 1.), foreløbig lader den gaa tilbage til

Posthuset og derefter indfinder sig ved dette, for at Be¬

skadigelsens Omfang der kan blive godtgjort i den tjeneste¬

gjørende Funktionærs Nærværelse. Ligeledes ville Krav

paa Erstatning af manglende Indhold i Pengeforsendelser,

der ved Afgangen ere blevne eftertalte, ikkun kunne frem¬

sættes, naar Manglen er bleven bevist i den udleverende

Postfunktionærs Nærværelse (se § 16, 1.). Medens Post¬

væsenet giver Erstatning for den Pakkefagers Indhold til¬

føiede Beskadigelse, der er foranlediget ved forsinket Trans¬

port, naar det er oplyst, at vedkommende Forsendelse, saa¬

fremt Forsinkelsen ikke havde fundet Sted, vilde være

indgaaet med ubeskadiget Indhold, bortfalder ethvert Er¬

statningskrav mod Postvæsenet, naar den langsommere Be¬

fordring hidrører fra Istransport, Snefald eller andre

Forhold, der medføre en extraordinær Postgang. Post¬

væsenet kan, naar bortkomne eller beskadigede Pakkesagers

Indhold ikke er Penge, forlange, at den Skadelidte skal

bevise Rigtigheden af sin Erstatningsfordring ved at lade

Størrelsen af det ham tilføiede Tab vurdere af 1 eller 2

uvillige Mænd. Er der udredet Erstatning for en som

bortkommen betragtet Gjenstand, skal Postvæsenet, hvis

denne senere maatte komme tilstede, tilbyde Vedkommende

Gjenstanden imod Tilbagebetaling af Erstatningsbeløbet og

Beløbet af den eventuelt udredede Portogodtgjørelse.

Med Hensyn til Postopkrævningsforsendelser bemærkes

det særligt, at Angivelsen af et Opkrævningsbeløb

ikke er en Værdiangivelse, og at der derfor ikke,

saafremt en Forsendelse med Opkrævning gaar tabt eller

beskadiges under Postbesørgelsen, kan gjøre Krav mod
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Postvæsenet paa Opkrævningsbeløbets Betaling, men der¬

imod kun kan forlanges Erstatning for den bortkomne eller

beskadigede Gjenstand, hvorpaa Opkrævningen er trukken,

efter de almindelige i saa Henseende gjældende Regler.

Derimod er Postvæsenet pligtig at betale Afsenderen Op¬

krævningsbeløbet, naar vedkommende Forsendelse

er bleven udleveret til Adressaten, uden at

Beløbet af denne er blevet betalt, idet Post¬

væsenet netop ved Opkrævningens Modtagelse til Be¬

førgelse indestaar Afsenderen for, at han vil faa det i Op¬

krævning tagne Beløb, naar Forsendelsen henholdsvis

Blanketten, er bleven Adressaten udleveret. Medens

Postvæsenet indestaar for, at Postanvisnings= og Postop¬

krævningsbeløb ndbetales, henholdsvis tilbagebetales til rette

Vedkommende, kan der ikke reises noget Krav imod det for

Jorsinkelser i den ommeldte Henseende, hvad enten disse

skyldes Feil ved Besørgelsen eller den Omstændighed, at

Kassebeholdningen ved det udbetalende Posthus ikke er til¬

strækkelig, saa at Tilskud maa afventes, for at Udbetalingen

kan præsteres, angaaende hvilket sidste Tilfælde der skal gives

den Betaliugsberettigede fornøden Underretning.

Afsnit III.

Tidender og Tidsskrifter.

Hvad der kan forsendes med Posten som Tidender og

Tidsskrifter.

Ifølge Postlovens § 3 f, 1. Stykke, skal en Gjeustand,

for at kunne postbesørges som Tidende eller Tidsskrift, være

et ad mekanisk Vei mangfoldiggjort Blad eller Skrift, af

hvilket der mindst 1 Gang aarlig og under en fælles Titel

udkommer Leveringer, som hver især ikke veie over 25 nvint.

De nævnte Leveringer maa være saaledes falsede eller sam¬

menlagte, at de ikke overskride 15“ i Længden og 10“ i

1888.

7. Sept.
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7. Sept. Bredden. Opfyldes de nævnte Betingelser ikke, ville de ind¬

leverede Sager blive tilbageviste, i hvilken Henseende det

imidlertid bemærkes, at Tidender og Tidsskrifter, hvis

Leveringer som almindelig Regel ikke veie over

25 Kvint, ikke ville blive udelnkkede fra Postbesørgelsen,

naar de en enkelt Gang maatte have en noget større Vægt,

idet det dog til enhver Tid vil være Indleveringsposthusets

Sag at afgjøre, om saadanne mindre Vægtoverskridelser

kunne passere.

For at en Tryksag i Henhold til Postlovens § 3 f,

2. Stykke, skal kunne medfølge en Avis som gratis Tillæg,

maa den i Formen fremtræde som en Fortsættelse af Hoved¬

numret ved at betegne sig som Tillæg til dette og have

samme Titel, Numer, Dato og Format samt, i alt Fald i

det Væsentlige, samme Udstyrelse som dette. Dog kunne

Tegninger, Billeder og Kort, som oplyse Texten i et Blad,

følge med dette som gratis Tillæg, selv om de ikke bære

Bladets Numer og Dato eller Bemærkning om, at de ere

Tillæg til et Numer af Bladet, ligesom de kunne indeholde

trykt Text, naar denne bestaar i oplysende Noter til Teg¬

ningerne, Kortet m. v.

Foruden Tryksager, der ikke opfylde de forannævnte

ydre Betingelser for gratis Besørgelse som Avistillæg, ere

ogsaa de i Postlovens § 3 f, 2. Stykke, 2. Punktum, om¬

meldte Gjenstande udelukkede fra at kunne forsendes paa

denne Maade. Forsaavidt den anførte Lovbestemmelse

blandt disse Gjenstande nævner industrielle og lignende Re¬

klamer, skal bemærkes, at der under saadanne henføres

Tillæg, der helt eller for en væsentlig Del optages af Be¬

kjendtgjørelser, Falbydelser eller desl. fra en enkelt eller

Sub¬nogle faa Handlende, Fabrikanter eller lignende.

skriptionsplaner, Bestillingssedler og lign., som kun ved¬

komme selve den Tidende, hvormed de forsendes, anses

derhos ikke for at falde ind under den nævnte Lovbestem¬
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melses Forbud mod Subskriptionsplaners Forsendelse som 7. Sept.

gratis Avistillæg. — Ligesom et Blad med selvstændig

Titel efter det ovenfor Anførte ikke kan forsendes som

gratis Tillæg til et andet Blad, saaledes kan det heller ikke

forsendes trykt paa Ark sammen med et andet, med mindre

det er opgivet ved sidstnævnte Blads Anmeldelse til

Postforsendelse og saaledes taget i Betragtning ved Bereg¬

ningen af Numerantallet. Den samme Regel gjælder om

særlige Afdelinger af et Blad, der ere betegnede med

„Tillæg til N. N. Tidende“ eller med en Gjentagelse af

Bladets Titel, naar de ere forsynede med særskilt Numer

og Datum, forskjellige fra Hovedavisens. Blade med selv¬

stændig Titel kunne vedlægges andre Blade, naar de sidstes

Titel stadig angiver, at saadanne Tillæg medfølge (f. Ex.

N. N. Tidende med Tillæg „I Fritiden“), og disse be¬

tegnes som saadanne; Numerantallet beregnes da efter det

det hele Antal Numre af begge Blade.

Tryksager, der ifølge det Foranførte ere udelukkede fra

Postbesørgelse som gratis Tillæg, kunne dog ifølge Post¬

lovens § 3 f, 2. Stykke, 3. Punktum, befordres indlagte i

Tidender og Tidsskrifter, naar de ikke udgjøre mere end 2

Sider, ikke større end Siden af det Blad, hvormed de for¬

sendes, samt naar der for hvert enkelt Exemplar af en

saadan Tryksag forudbetales 1 Øre. Ønsker en Bladud¬

giver at benytte denne Forsendelsesmaade for Avistillæg,

maa han for det Posthus, hvor Bladet indleveres, skriftligt

og i betimelig Tid, senest Dagen før Tillæggene skulle af¬

sendes, anmelde, med hvilket Numer af Bladet de paa¬

gjældende Tryksager skulle følge; denne Anmeldelse vil han

have at forsyne med Frimærker til Beløbet af Portoen, der

altid udgjør saa mange 1 Øre, som Antallet af de gjennem

Postvæsenet forsendte Exemplarer af det vedkommende Blad¬

Naar Udgiveren maatte fremsætte For¬numer angiver. —

langende derom, skal Posthuset uden Betaling meddele Attest



Anordning om Posternes Benyttelse4681888.

7. Sept. for, at der med et Bladnumer er forsendt et Tillæg af den

heromhandlede Art.

Kan en Tryksag hverken forsendes som gratis Avis¬

tillæg eller som Tillæg, der betales 3 1 Øre pr. Exemplar,

vil den dog kunne vedlægges Tidender og Tidsskrifter,

naar hvert Exemplar er forsynet med et 4 Øres Frimærke

samt paategnet eller paatrykt en Bemærkning om, at det

følger med det paagjældende Blad. (Med Hensyn til, hvor¬

ledes der skal forholdes ved Indleveringen af Tillæg af denne

Art, se dette Afsnit § 4, 1. Stykke).

Saafremt Aviser, der besørges ved Postvæsenet, ere

bilagte med Tryksager, der ikke opfylde de ovenfor angivne

Betingelser for at fremsendes som Tillæg til Blade, ville

de paagjældende Bilag blive udtagne og tilbageleverede til

Bladets Afsender.

Tidender og Tidsskrifter, paa hvilke der kan tegnes

Abonnement gjennem Postvæsenet.

§ 1.

Tidendens eller Tidsskriftets Aumeldelse

for Postvæsenet.

Naar en Tidende eller et Tidsskrift ønskes besørget ved

Postvæsenet, saaledes at dette skal kunne modtage Abonne¬

ment derpaa, maa vedkommende Udgiver eller den, der

iøvrigt staar i et saadant Forhold til Tidenden eller Tids¬

skriftet, at han dertil er berettiget, indsende en skriftlig

Anmeldelse derom til det Posthus, ved hvilket Avis¬

exemplarernes Indlevering skal foregaa. Denne Anmeldelse,

hvortil Blanketter kunne faas ved Posthusene, skal indeholde

Oplysning om:

Tidendens eller Tidsskriftets Titel;

for hvilket Tidsrum Abonnementet skal være bindende;

fra hvilken Tid Abonnementsterminen regnes;
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hvor hyppigt Tidenden eller Tidsskriftet agtes udgivet i 7. Sept.

hver Abonnementstermin og, om muligt, paa hvilke

Dage;

Abonnementsprisen for Ikke=Postabonnenter paa Ud¬

givelsesstedet i hver Abonnementstermin;

om Udgiverne eller Abonnenterne skulle tilsvare Portoen;

ved hvilket Posthus Exemplarerne ville blive indleverede;

hvem Postvæsenet skal betragte som Forretningsfører for

Tidenden eller Tidsskriftet, forsaavidt det ikke er den,

der har underskrevet Anmeldelsen.

Denne indsendes derefter af Posthuset til Postbestyrelsen,

foretager det Fornødue, for at det paagjældende Bladsom

kan blive optaget i den officielle Prisfortegnelse over Ti¬

dender og Tidsskrifter, hvorpaa der kan tegnes Abonnement

gjennem Postvæsenet, af hvilken Fortegnelse et behørigt

a jour ført Exemplar skal forefindes ved ethvert Postkontor

og enhver Postexpedition, hvor det, om ønskes, kan afbe¬

nyttes af Publikum.

Med Hensyn til den Angivelse om Abonnementster¬

minen, som Anmeldelsen skal indeholde, bemærkes, at nævnte

Termin ikke kan forlanges regnet fra et andet Tidspunkt

end et Fjerdingaarsskifte eller for kortere Tid end et

Fjerdingaar. Fra denne Regel gjør Postvæsenet kun Und¬

tagelse, naar Udgivelsen af en Tidende eller et Tidsskrift

paabegyndes i Løbet af en Abonnementstermin, i hvilket

Tilfælde Tiden fra det første Numers Udgivelse til den

første derefter paafølgende Abonnementstermin efter Post¬

væsenets nærmere Bestemmelse regnes for en Termin.

Ønsker Vedkommende at foretage nogen Forandring i

de i den første Anmeldelse indeholdte Angivelser, eller

agter han at ophøre med Udgivelsen af et for Postvæsenet

anmeldt Vlad, maa dette ligeledes skriftligt og snarest

muligt anmeldes for Indleveringsposthuset. Er der Spørgs¬

maal om Forandringer, der have Indflydelse paa Abonne¬
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7. Sept. mentsbetalingens Oppebørsel ved Posthusene eller paa

Størrelsen af Portoen i saadanne Tilfælde, hvor denne til¬

svares af Abonnenterne, maa Anmeldelsen ske 14 Dage før

Begyndelsen af en Abonnementstermin, og Postvæsenet er

i modsat Fald berettiget til først at tage Forandringen til

Følge fra den næste Abonnementstermin. Andre For¬

andringer, herunder ogsaa saadanne, der ville medføre

høiere Porto, naar denne udredes af Udgiveren, skulle være

anmeldte senest før Begyndelsen af den Abonnementstermin,

i hvilken de skulle indtræde.

§ 2.

Porto.

I. Den Del af Portoen for postabonnerede Tidender

og Tidsskrifter, som opkræves med ⅓ Øre pr. Numer,

beregnet efter Gjennemsnittet af det i en Abonnements¬

termin planmæssig udkommende Autal Numre, dog ikke

under 5 Øre (Postlovens § 12 f 1), indbefatter, foruden

Betaling for Avisexemplarernes Befordring og Udlevering

eller Omdeling, tillige Betaling for deres Indpakning.

Med Hensyn til denne Portos Beregning bemærkes

derhos følgende: Extranumre medregnes ikke, med mindre

deres Tal overstiger ⅓ af det planmæssig bestemte Antal

Numre, i hvilket Tilfælde Postvæsenet er berettiget til at

forlange en Efterbetaling af ⅓ Øre for hvert i den paa¬

gjældende Abonnementstermin forsendt Extranumer. Ind¬

leveres forskjellige Numre af det samme Blad paa een

Gang til Postbesørgelse, medfører dette ikke nogen For¬

andring i Portoens Beregning. Opgives Numerantallet

ubestemt, f. Ex. 3 4 4 Numre maanedlig, 5 A 6 Gange

ugentlig og lign., beregnes Portoen efter Gjennemsnittet

af det største og det mindste Antal Numre, som efter An¬

meldelsen vil kunne udkomme, og giver denne slet ingen

Oplysning, hvorefter Numerantallet kan opgives, beregnes
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Portoen ved Slutningen af Abonnementsterminen paa 7. Sept.

Grundlag af en Indberetning fra Afseadelsesposthuset om

det virkelig udkomne Antal. Jøvrigt anvendes den

nedenfor angivne Skala ved Ansættelsen af Gjennem¬

snittet af det i et Blads Abonnementstermin udkommende

Antal Numre:

Udkommer Bladet 18 Gange ugentlig, er Antallet 228 i 1 Aar.

14 176

16413

15212

889

daglig, undtagen Hel¬

—88ligdage

hver Søgnedag eller

76 —6 Gange ugentlig

131 Gang ugentlig ..

1 Gang hveranden
— — 7 —Uge

1 Gang hver tredie

5 —Uge

1 Gang hver fjerde

4 —Uge

1  2 Gange maa¬

5 —nedlig

3 A 4 Gange maa¬

11 —nedlig

—5844 5 Gange ugentlig

hvilke Antal multipliceres med henholdsvis 2 og 4, efter¬

som vedkommende Abonnementstermin maatte være hen¬

holdsvis ⅓e eller 1 Aar.

II. Den Del af Portoen for Tidender og Tidsskrifter

i Postabonnement, som opkræves med 4 pCt., henholdsvis

8 pCt., af Abonnementsprisen paa Udgivelsesstedet, for¬

saavidt Forsendelsen passerer eet eller flere
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7. Sept. regnskabsførende Posthuse (Postlovens § 12 f 2),

indbefatter, foruden Betaling for Modtagelse af Abonne¬

ment og den dermed forbundne Oppebørsel og Afregning,

tillige Betaling for Bestilling hos Udgiveren af de abon¬

nerede Exemplarer.

Bestemmelsen om, at der skal beregnes 8 pCt. af

Abonnementsprisen, naar Forsendelsen passerer flere end

eet regnskabsførende Posthus, faar Anvendelse i alle Til¬

fælde, hvor Avisexemplarerne under Postbesørgelsen be¬

handles af et eller flere regnskabsførende Posthuse

(Postkontorer eller regnskabsførende Postexpeditioner, foruden

det, hvorfra de ere afsendte, eller ogsaa befordres

forbi et eller flere saadanne Posthuse.

For saavel den under I som den under II nævnte

Porto er det Reglen, at Beregningen sker for hvert

Exemplar og for hver Abonnementstermin for sig, og

Bestemmelsen i Postlovens § 12 f om, at Brøkøre, der

fremkomme ved Avisportoens Beregning, afrundes op¬

efter, anvendes ved Tidender og Tidsskrifter i Postabonne¬

ment saaledes, at Afrundingen først finder Sted, naar der

ved Sammenlægningen af Portoen under I og II frem¬

kommer Brøkøre.

Portoen tilsvares som Regel enten helt af Udgiveren

eller helt af Abonnenterne, men Postbestyrelsen kan dog

undtagelsesvis tillade, at Portoen udredes af Udgiver og

Abonnenter i Forening; i det ovenfor under I nævnte

Tilfælde, hvor Numerantallet slet ikke kan opgives, maa

imidlertid altid Udgiveren alene tilsvare Portoen.

For saa vidt denne udredes af Abonnenterne, erlægges

den i Forbindelse med jelve Abonnementsbetalingen, hvor¬

imod Portoen, naar den betales af Udgiveren, fradrages

ved Afregningen over de for ham opkrævede Abonne¬

mentsbeløb.
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§ 3.

Abonnementets Indgaaelse og de abonnerede

Avisexemplarers Bestilling hos Udgiveren.

Naar Abonnement ønskes tegnet ved Postvæsenet paa

de i dets Prisfortegnelse (se dette Afsnit § 1) optagne Ti¬

dender og Tidsskrifter, maa Vedkommende derom henvende

sig til det Postkontor eller den Postexpedition, hvorigjennem

Udleveringen skal ske; saafremt denne skal foregaa gjennem

et Brevsamlingssted eller et Landpostbud, kan Abonnementet

ogsaa tegnes ved disse. Begjærer Nogen at abonnere paa

et Blad, som ikke findes optaget i Postvæsenets Prislister,

maa Begjæringen ikke afvises, men det paagjældende Post¬

hus vil i saa Fald have at rette en tjenstlig Forespørgsel

til Postkontoret paa Udgivelsesstedet eller, hvis dette ikke

kjendes, til Postbestyrelsen, om Bladet kan faas gjennem

Postvæsenet, og i bekræftende Fald, paa hvilke Vilkaar.

Abonnementet, som ogsaa kan omfatte en eller flere

foregaaende Abonnementsterminer, betragtes først som ind¬

gaaet, naar den fulde Betaling er erlagt paa det Posthus

eller til det Landpostbud, som skal udlevere Avisexem¬

plarerne. Postvæsenet er ikke forpligtet til at erindre

Abonnenterne om Betalingens Erlæggelse, Abonnementets

Fornyelse osv. eller til at lade Betalingen indkræve, men

det er dog ikke Posthusene forment paa eget Ansvar at

udføre disse Forretninger. Avispenges Indbetaling paa

Posthuset kan ske i hele den for samme fastsatte Kontortid

(se Afsnit I § 2).

Posthusene ere forpligtede til paa Forlangende at

meddele gratis Kvittering for indbetalte Avispenge, men

derimod ikke til uden Betaling at meddele Tilstaaelse for,

at Nogen er tiltraadt som Abonnent paa et Blad, naar

denne Tilstaaelse ikke kan gives ved Paategning paa Kvit¬

teringen for Abonnementsbeløbets Indbetaling.

1888.

7. Sept.
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De paa Tidender og Tidsskrifter tegnede Abonne¬

menter optages af vedkommende Postkontor eller Post¬

expedition i Avisbestillinger der sendes til Post¬

kontoret eller Postexpeditionen paa Bladets Udgivelsessted,

hvilket sidste Posthus, naar Bestillingen er indgaaet, til¬

stiller Udgiveren en skriftlig Rekvisition paa de abonnerede

Exemplarer. Af de nævnte Avisbestillinger omfatter

Hovedbestillingen alle de Abonnementer, der

enten ere tegnede ved selve Postkontoret (Postexpeditionen),

eller for hvilke Betalingen er indgaaet til nævnte Posthus

fra et Brevsamlingssted eller et Landpostbud indtil

Dagen forud for bemeldte Hovedbestillings Af¬

sendelse, hvilken finder Sted med første Post paa den

3. Dag forinden Terminens Begyndelse, dog forsaavidt

angaar Posthusene paa Bornholm og Færøerne, saa be¬

tids, at den kan være i Kjøbenhavn 2. Dagen før Ter¬

minens Begyndelse. Senere tegnede Abonnementer skulle

optages i Efterbestillinger der afsendes med

første afgaaende Post, dog ikke inden 2 Timer efter

Abonnementets Indgaaelse ved Postkontoret (Postexpedi¬

tionen) eller Betalingens Indsendelse dertil fra vedkom¬

mende Brevsamlingssted eller Landpostbud. I Tiden mellem

Hovedbestillingens Afslutning og vedkommende Termins

Begyndelse ere Posthusene ikke forpligtede til at afsende

Efterbestillinger. Ved de Abonnementer, som saaledes ikke

optages i Hovedbestillingen, kan Abonnenten ikke vente i

de første Dage af Abonnementsterminen at modtage noget

Numer af det paagjældende Blad, ligesom han maa være

forberedt paa, at disse første Numre slet ikke kunne skaffes

—tilveie. Naar Abonnementsposthuset fra Posthuset paa

Udgivelsesstedet har modtaget Underretning om, at en

Avisbestilling ikke kan effektueres, vil den udredede Be¬

taling snarest mulig blive Abonnenten tilbagebetalt mod

behørig Kvittering.
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§ 4.

Avisexemplarernes Postbesørgelse.

Med Hensyn til Tiden for Avisexemplarernes Ind¬

levering ved Posthusene kan henvises til, hvad derom er

bemærket i Afsnit I § 2. De indleverede Exemplarer

skulle være falsede enkeltvis i en for den tjenstlige Be¬

handling under Postbesørgelsen bekvem Form saaledes, at

de strax med Lethed kunne udsorteres paa Ankomstposthuset.

Tillæg skulle være indlagte i Hovednumeret, hvorfra dog

undtages de med en Tidende eller et Tidsskrift følgende

Tryksager, der frigjøres 5 4 Øre pr. Exemplar (se foran

under Afdelingen: „Hvad der kan forsendes med Posten

som Tidende og Tidsskrift“), hvilke skulle indleveres løse

og, paa Posthusets Forlangende, saa længe forinden Af¬

gangen af den Post, hvormed de ønskes befordrede, at

Frimærkernes Annullering kan udføres, uden at der herved

foranlediges Forsinkelse i den øvrige Posttjenestes Udførelse.

Naar Annulleringen er foretaget, maa det derhos paahvile

Afsenderen at besørge saadanne Tryksager indlagte i de ved¬

kommende Avisexemplarer.

De indleverede Exemplarers Udtælling og Ind¬

pakning samt Avispakkernes Adressering paahviler

Posthuset, der imidlertid, saafremt Udgiveren ønsker det, kan

overlade ham at sørge for disse Forretningers Udførelse;

der gjøres dog i denne Henseende en Undtagelse med de

Avisexemplarer, som ønskes forsendte med Morgentogene

fra Kjøbenhavn, idet Avispostkontoret i denne By er be¬

rettiget til at forlange, at de nævnte Avisexemplarer skulle

være udtalte, indpakkede og Pakkerne forsynede med Adresse

af Udgiveren. Naar en saadan Ordning er truffen, maa

det paases, at Indpakningen er forsvarlig, i hvilken Hen¬

seende det bemærkes, at de til Forsendelsen benyttede Enkelt¬

baandsomslag maa være saa brede, at de nogenlunde be¬

skytte de i dem indlagte Avisexemplarer. Adresseringen,

1888.

7. Sept.
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7. Sept, der bestaar i Anførsel af Navnet paa Bestemmelses=Post¬

stedet, maa, forsaavidt den ikke er trykt, være udført med

Blæk, Rødkridt, Blaakridt eller andet lige saa holdbart

Materiale, men ikke med Blyant. Det bemærkes særligt,

at Udgivere af Provindsaviser, naar de selv besørge disses

Indpakning, kunne indlevere særlige Avispakker til hvert

Jernbane=Brevsamlingssted og i dette Øiemed gjennem ved¬

kommende Posthus kunne forlange at faa Oplysning om

Antallet af de gjennem saadanne Brevsamlingssteder abon¬

nerede Exemplarer af vedkommende Vlad.

For indleverede Exemplarer af Tidender og Tidsskrifter

kan der forlanges Tilstaaelse meddelt saavel paa Blanket

som i Kvitteringsbog, hvilken Tilstaaelse skal angive Bladets

Titel, Numer og Aargang, Dag og Klokkeslet for Ind¬

leveringen samt, forsaavidt Exemplarerne indleveres nind¬

pakkede, deres Antal, og i modsat Fald Antallet af Pak¬

kerne og de Poststeder, hvortil de ere bestemte. (Om Tiden

for Avisers Indlevering, naar der for disse skal meddeles

Med Hensyn til, hvorledesTilstaaelse, se Afsnit I § 2).

Afsenderen har at forholde sig ved disse Forsendelsers Ind¬

førelse i Kvitteringsbogen, kan henvises til den foran i

denne i saa Henseende givne Veiledning. Sker Ind¬

leveringen efterhaanden, udfærdiges Tilstaaelsen for det hele

Antal Exemplarer under Et. Afsendelse af Exemplarer af

forskjellige Numre eller Indlevering paa forskjellige Dage

kan ikke forlanges attesteret ved eet Postbevis.

Med Hensyn til Befordringen og Afleveringen

behandles Avisexemplarerne i det Hele efter de i saa Hen¬

seende for almindelige løse Breve gjældende Regler. Ved

Udleveringen betragtes den som Modtager, der ved Be¬

talingens Erlæggelse har ladet sig indskrive som Abonnent,

men der er iøvrigt Intet til Hinder for, at enten ved

Abonnementets Indgaaelse eller senere en Anden end

Ahonnenten opgives som Modtager, hvilket Opgivende da
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følges ved Udleveringen. Saafremt det af Hensyn til 7. Sept.

denne maa anses for hensigtsmæssigt, er Postvæsenet be¬

rettiget til at anføre Modtagerens Navn paa de enkelte

Avisexemplarer, dog paa en saadan Maade, at disse ikke

derved makuleres.

Abonnerede Avisexemplarers Omflytning.

Naar en Abonnent i Løbet af Abonnementsterminen flytter

til et andet Postdistrikt, og hans Ophold i dette vil vare

udover 8 Dage, er han berettiget til efter derom at have

gjort fornøden Anmeldelse paa det Posthus, hvorigjennem

Udleveringen hidtil er sket, indtil Terminens Udløb at er¬

holde sit Exemplar sendt direkte fra Afsendelsesstedet til

Posthuset i det Distrikt, hvortil han flytter, men Vilkaarene,

hvorunder det vedkommende Abonnement er indgaaet, for¬

andres iøvrigt ikke ved en saadan Omflytning. De Numre,

der i Mellemtiden fra Flytningen, og indtil den nye

Dirigering er ordnet, mulig maatte indløbe til det op¬

rindelige Udleverings=Posthus, skal dette som Tjenestesag

tilstille det nye Udleverings=Posthus. Er en Avismod¬

tagers Bopæl beliggende i et Distrikt, for hvis Ved¬

kommende Postvæsenet i Løbet af Abonnementsterminen

forandrer Udleveringsstedet eller opretter en Budgang, om¬

flyttes Avisexemplarerne efter den nye Ordning, med mindre

Modtageren udtrykkelig ønsker, at Omflytningen ikke skal

finde Sted.

For Forsinkelser i Avisexemplarernes Besørgelse

samt for manglende Exemplarer, der ikke senere kunne

skaffes, giver Postvæsenet ingen Pengeerstatning, selv om de

nævnte Uregelmæssigheder skyldes Feil fra dets Side. Ere

Exemplarerne bortkomne under Postbesørgelsen, og

andre kunne faas i Stedet for, skal Postvæsenet skaffe

Abonnenten saadanne uden Udgift for denne, men skyldes

Feilen Udgiveren, der selv har besørget Exemplarerne

indpakkede, maa det paahvile ham at stille andre Exemplarer
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7. Sept. til Abonnentens Raadighed, og Postvæsenet er uden Ansvar,

saafremt dets Opfordring til ham om at gjøre dette ikke

efterkommes. Om Mangler og andre Uregelmæssigheder

med Hensyn til Forsendelsen af Aviser skal Udleveringspost¬

huset give Abonnenten fornøden Underretning og saavidt

muligt meddele ham Oplysning om Grunden til det

Passerede.

§ 5.

Afregning med Udgivere.

Afregningen med Udgiveren over den for ham af Post¬

væsenet opkrævede Abonnementsbetaling sker for hver Abon¬

nementstermin i Løbet af de sidste 14 Dage af denne ved

det Postkontor eller den Postexpedition, hvor Exemplarerne

ere indleverede til Postbesørgelse. Dog kan Udgiveren paa

et tidligere Tidspunkt i Terminen efter derom til vedkom¬

mende Indleveringsposthus indgiven skriftlig Begjæring faa

Forskud paa den ham tilkommende Betaling, men intet

saadant maa imidlertid ydes førend ved Udgangen af den

første Trediedel af Abonnementsterminen, og der vil stedse

af nævnte Betaling blive tilbageholdt ⅓ for hver Tre¬

diedel eller kortere Tid af en saadan, der endnu er tilbage

af Abonnementsterminen. — Naar Afregning ønskes, maa

Udgiveren i Løbet af den foranførte Frist af 14 Dage til¬

stille Indleveringsposthuset en Regning, hvori opgives Au¬

tallet af de forsendte Exemplarer, det Nettobeløb, der for

hvert Exemplar skal udbetales af Postvæsenet, mulig ud¬

betalte Forskud samt den Betaling, der maatte være op¬

krævet for tidligere Abonnementsterminer. Den saaledes

indsendte Regning kan, forudsat at dens Rigtighed er er¬

kjendt af Posthuset, forlanges betalt, dog ikke førend 3

Dage, efter at den er modtaget af dette. Udbetalingen sker

i Provindserne ved Posthuset, i Kjøbenhavn ved Finants¬

hovedkassen. (Paa Grund af de særlige Forhold i Kjøben¬
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havn blive dog her Afregningerne med Udgiverne afviklede 7. Sept.

paa en fra den ovenanførte noget afvigende Maade).

Ophører en Tidende eller et Tidsskrift at udgaa, og

det planmæssige Numertal for vedkom¬

mende Termin er udkommet, kan Regningen

over den opkrævede Abonnementsbetaling indgives, saa¬

snart det sidste Numer er udkommet, og vil, efter at være

befunden rigtig, blive betalt eller anvist til Udbetaling som

ovenfor angivet. Er ved en Tidendes eller et Tidsskrifts

Ophør det planmæssige Numerantal ikke

udkommet, vil Afregningen med Udgiveren ikke kunne

berigtiges, førend der i saa Henseende foreligger Ordre fra

Postbestyrelsen, hvorhos der iøvrigt for saadanne Tilfælde

gjælder følgende nærmere Regler:

Er der slet ikke udkommet noget Numer af

det vedkommende Vilad, tilbagebetaler Postvæsenet Abon¬

nenterne den hele opkrævede Abonnementsbetaling, samt

Portoen, saafremt de have tilsvaret denne.

Er derimod en Del af det anmeldte Numer¬

antal udkommen, tilbagebetaler Postvæsenet Abon¬

nenterne, naar disse have udredet Portoen, en saa

stor Del af den opkrævede Abonnementsbetaling og af

Portoen, som svarer til de ikke leverede Numre af Bladet,

hvorhos Resten af Abonnementsbetalingen tilkommer Ud¬

giveren. Afholder denne derimod Portoen, til¬

bagebetaler Postvæfenet Abonnenterne den til de ikke leverede

Numre af Bladet svarende Del af Abonnementsbetalingen,

hvorhos Resten af denne efter Fradrag af Beløbet af Por¬

toen for de leverede Numre udbetales Udgiveren.

Tidender og Tidsskrifter, der som saadanne befordres

ved Postvæsenet, men paa hvilke dette ikke modtager

Abonnement.

For at Exemplarer af Tidender og Tidsskrifter kunne
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7. Sept. blive forsendte paa denne Maade, hvorved Postvæsenet paa¬

tager sig deres Indpakning, Befordring, Udlevering eller

Omdeling, maa Afsenderen (hvad enten han er Udgiver,

Forlægger, Kommissionshandler eller ikke) sende Ind¬

leveringsposthuset en skriftlig Anmeldelse derom og

deri opgive: Tidendens eller Tidsskriftets Titel, For¬

sendelsesterminen (se nedenfor), det i denne udkommende

Antal Numre og, om muligt, paa hvilke Dage Udgivelsen

vil ske; dog behøves en saadan skriftlig Anmeldelse ikke,

saafremt der er Spørgsmaal om et Blad, paa hvilket der

tillige kan tegnes Abonnement ved Postvæsenet. Dernæst

skal Afsenderen inden hver Termins Begyndelse tilstille

Indleveringsposthuset saavel en samlet Fortegnelse

over Avismodtagernes Navne og Adresser, hvilken For¬

tegnelse forbliver ved nævnte Posthus, som specielle

Fortegnelser for hver Station, hvortil Avisen skal for¬

sendes, ligeledes indeholdende en Angivelse af Modtagernes

Navne og Adresser, hvilke sidste Fortegnelser af Ind¬

leveringsposthuset sendes til de vedkommende Bestemmelses¬

steders Posthuse. Naar ikke=abonnerede Avisexemplarer

skulle inddrages eller omflyttes, maa Afsenderen (se ovenfor)

tilstille Afsendelsesposthuset en skriftlig Anmeldelse derom, i

Tilfælde af Inddragelser i dobbelt Affattelse, men ved Om¬

flytninger i tredobbelt Affattelse. Ønsker Modtageren af en

ikke=abonneret Avis sit Exemplar omflyttet, vil han derom

have at henvende sig til Afsenderen, der foretager det videre

Fornødne i Overensstemmelse med det foran Anførte.

Finder Bestemmelsesposthuset, at der i den for samme af

Udgiveren udfærdigede specielle Fortegnelse er anført Adres¬

sater, der ikke opholde sig i dets Distrikt, skal det gjennem

Indleveringsposthuset meddele Udgiveren fornøden Under¬

retning derom, saavidt muligt med Opgivende af, til hvilket

Postdistrikt Adressaten henhører.
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Portoen for Tidenders og Tidsskrifters Forsendelse med

Posten som ikke=abonnerede udgjør ⅓ Øre for hvert Numer

af det i en Forsendelsestermin planmæssig udkommende

Antal Numre, dog ikke under 5 Øre (se Postlovens § 12

f 1). Nævnte Termin kan ikke være kortere end et Fjer¬

dingaar og maa tage sin Begyndelse ved et Fjerdingsaars¬

skifte, ligesom den, hvor Exemplarer af et Blad, paa hvilket

der kan tegnes Abonnement ved Postvæsenet, ønskes forsendte

som ikke=abonnerede, altid er den samme som den for ved¬

kommende Blad gjældende Abonnementstermin. Med Hensyn

til Numerberegningen kan henvises til, hvad derom er be¬

— Portoen, som altid skalmærket i dette Afsnit § 2.

tilsvares af Afsenderen, maa kontant forudbetales for hver

Termin, første Gang ved de forommeldte Fortegnelsers

Afgivelse til Afsendelsesposthuset, og der tilstaas ikke Til¬

bagebetaling, fordi Afsenderen ikke eller kun for en Del

har kunnet benytte sin Ret til at forsende de anmeldte

Avisnumre.

Med Hensyn til Tiden for Avisexemplarernes Ind¬

levering ved Posthusene henvises til Bemærkningerne herom

i Afsnit I  2, idet dog bemærkes, at Indleveringsposthuset

ikke er forpligtet til at modtage Exemplarerne førend Dagen

efter, at Anmeldelsen er sket. Hvad iøvrigt angaar de ikke

abonnerede Avisers Indlevering, Indpakning, Befordring,

Aflevering til Adressaterne samt Tilstaaelse for deres Mod¬

tagelse til Postbesørgelse og Mangler ved denne, gjælde i

det Hele de foran ved Aviser i Abonnement i § 4 herom

givne Regler; dog maa det særlig for Indleveringens Ved¬

kommende bemærkes, at de af Ikke=Avisudgivere indleverede

Bladexemplarer skulle være paaskrevne nøiagtig Adresse samt

paa iøinefaldende Maade være forsynede med Betegnelsen

„ikke=abonneret“ ligesom der med Hensyn til Udleveringen

gjælder den Afvigelse, at der ikke i Løbet af en Forsendelses¬

Tolvte Hæste 21

1888.
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7. Sept, termin kan stilles Forlangende om, at et ikke=abonneret

Avisexemplar skal udleveres til en Anden end den, der i

vedkommende Terminsfortegnelse er opgivet som Modtager.

Afsnit IV.

Reisende og Reisegods med Personposterne.

§ 1.

Personposterne og Oplysninger angaaende

disse Poster.

Som Personpofter betragtes de mellem Poststederne af

Postvæsenet etablerede og for dettes Regning i Gang holdte

regelmæssige Befordringer til Lands, der ere indrettede til

Fremførelse af Personer, naar Fragten for disse og deres

Reisegods tilfalder Postvæsenet. Til disse Poster afgives

der fra Postkontorerne og Postexpeditionerne som Regel

lukkede Bivogne og Pakvogne i saa stort Antal, som der

paa Stedet staa Befordringsmidler til Postvæsenets Raa¬

dighed, hvorimod der i Almindelighed ikke afgives nogen

Bivogn med extraordinære Poster.

Den fornødne Oplysning om, paa hvilke Ruter der

findes Personposter, paa hvilke af disse Ruter der finder

Salg af Billetter Sted efter det almindelige, ældre System

(Indskrivning af Reisende og Reisegods), og paa hvilke

Ruter en derfra afvigende Form for Billetsalg (Sporveis¬

Billetsystemet) er bragt til Anvendelse, om Posterne frem¬

føres med aaben, lukket eller halvlukket Vogn, den plan¬

mæssige Afgangstid, Taxten for Reisende mellem de for¬

skjellige Stationer osv. findes ved Postvæsenets Foranstalt¬

ning optagen i „Post= og Reisehaandbogen“ samt „Reise¬

listen“. Ved Postkontorerne og Postexpeditionerne skal der

findes Opslag med de nysnævnte Oplysninger for de fra

Stationen afgaaende Posters Vedkommende.
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§ 2.

Personer og Gjenstande, som ere udelukkede fra

Befordring med Personposten.

Sindssyge Personer, Personer, der lide af smitsomme

Sygdømme eller af Sygdomme, der kunne medføre Ulemper

for de Medreisende, Berusede, Arrestanter, Transportanter,

Personer, der ere uanstændig klædte, eller som optræde

paa usømmelig Maade, samt Børn under 6 Aar, der ikke

ledsages af Voxne, modtages ikke til Befordring med Per¬

sonposterne.

Gjenstande, der ikke modtages til Besørgelse som Pakke¬

sager, ere ogsaa udelukkede fra Befordring med Person¬

posterne, hvad enten de indleveres som Reisegods eller med¬

tages i Vognen som Haandbagage.

§ 3.

Betalingen.

A. Paa de Ruter, hvor den ældre Form for

Indskrivning af Reisende endnu finder Sted, udgjør

Personfragten 60 Øre pr. Mil, hvilken Fragt beregnes

efter den virkelige Veilængde mellem de paagjældende Ind¬

skrivnings= og Bestemmelses=Poststeder, dog saaledes, at Vei¬

længder under ⅓ Mil ikke tages i Betragtning, men ⅓

Mil og derover indtil 1 Mil regnes for ⅓ Mil, hvorhos

der i intet Tilfælde opkræves mindre end Fragten for en

Mil. Brøk af Øre afrundes opefter. —Børn under 2

Aar befordres frit, naar der ikke gjøres Fordring paa en

selvstændig Plads for Barnet, og dette i fornødent Fald

anbringes paa den medfølgende Reisendes Skjød. I andre

Tilfælde betales fuld Fragt for et Barn. — For de Per¬

sonpostreisende, der som saadanne skulle passere mindre

Overfartssteder, er Betalingen for Overfarten indbefattet i

den Persontaxt, der findes anført i „Post= og Reisehaand¬

bogen“ ijfr. ovenfor 8 1, 2. Stykke).

1888.
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Enhver Reisende, der betaler fuld Fragt, kan frit med¬

føre 30 Pund Reisegods. For Overvægt betales 4 Øre

pr. Pund uden Hensyn til Afstanden. Angives der ud¬

trykkelig en Værdi for Reisegodset, betales derfor den i

Afsnit II §7 fastsatte Forsikringspræmie. Naa en Reisende

indskrives ved et Brevsamlingssted til nærmeste Post¬

kontor eller Postexpedition for der at indskrives til videre

Befordring, skal der ikkun opkræves Reisegods=Over¬

fragt for den første Befordring, hvortil Indskriv¬

ningen har fundet Sted.

Personfragten skal betales ved Indskrivningen og

Fragten for Reisegodset ved dettes Indlevering. For de

Reisendes Vedkommende, der medfølge fra Holdesteder

eller fra saadanne Brevsamlingssteder, hvor Overfragten

ikke har kunnet beregnes, skal Betalingen for Reise¬

godset udredes ved Ankomsten til nærmeste Postkontor eller

Postexpedition.

Tilbagebetaling kan imod Kvittering for Beløbet og

Tilbagelevering af Billetten finde Sted i følgende Tilfælde:

Naar den Reisende paa Indskrivningsstedet mindsta)

1 Time forinden den ham opgivne Afgangstid

melder, at han ikke ønsker at reise med denne Post,

tilbagebetaler Posthuset paa det Sted ham den betalte

Fragt med Fradrag af 33 Øre. Bliver ved denne

Melding en tilsagt Bivogn overflødig, fradrages i

Stedet for de 33 Øre Omkostningerne ved Til= og

Afsigelsen samt eventuelt forgjæves Møde af Bi¬

vognen;

h) Ønsker han underveis at fratræde Posten paa Grund

af, at Forstyrrelse i Postgangen medfører et betydeligt

længere Ophold end ellers, erholder han Person¬

fragten for den tilbageværende Strækning tilbage¬

betalt af Posthuset paa Fratrædelsesstedet eller, naar
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dette er et Brevsamlingssied, paa det Postkontor eller 7. Sopt.

den Postexpedition, hvortil Posten gaar;

Er han indskreven til Befordring paa lukket Plads,c)

men Postvæsenet elun kan tilbyde ham aaben Plads,

erholder han ved det Posthus, hvor der bliver Spørgs¬

maal om en saadan Omflytning, hvis han maatte

ønske at fratræde Posten, godtgjort Fragten for den

Strækning, der er tilbage.

B. Paa de Ruter hvor Sporveis=Billet¬

systemet er indført, betales for hver Billet, der giver

Ret til Befordring til nærmeste Hel= eller Halvmilepæl, 30

Øre, dog at enhver Reisende er forpligtet til at kjøbe mindst

2 Billetter. Med Hensyn til Betalingen for Børn gjælder

den under Litra A anførte Regel.

For den nævnte Betaling kunne de Reisende frit

medføre 1 Stykke Reisegods (Kuffert, Vadsæk, Taske eller

lignende), hvis Størrelse ikke maa overskride 1 Alen i

Længden og 15 Tommer i Bredden og Høiden. Tiltræder

den Reisende Posten ved et Postkontor eller en Post¬

expedition, kan han medtage mere Reisegods, men dette

betales da med 4 Øre pr. Pund, dog saaledes, at 30 Pund

medføres frit af den Reisende, der ikke har medtaget et

Stykke Reisegods af den ovennævnte Størrelse. Tiltrædes

Posten ikke ved et Postkontor eller en Postexpedition, kan

den Reisende ikkun medtage det Stykke Reisegods, som maa

medføres frit. Naar en Reisende overgaar fra en Siderute

til en Hovedrute eller omvendt, vil der i Tilfælde af, at

Sporveissystemet er indført paa en af Ruterne eller paa

begge, dog ikkun een Gang være at erlægge Overfragt

for Reisegodset, ligesom i nævnte Tilfælde det paa en Rute

frit medførte Stykke Reisegods af 1 Alens Længde og 15

Tommers Bredde og Høide vil kunne medføres frit paa

den anden Rute uden Hensyn til Vægten, selv om Sporveig¬

21“systemet ikke er gjældende paa denne Rute.
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De under Litra A anførte Bestemmelser om Tilbage¬

betaling i visse Tilfælde af Person= og Reisegodsfragten

gjælde ikke for de Ruter, hvor det heromhandlede Billet¬

system benyttes.

§ 4.

Indskrivning og Reisebillet.

A. Ruter, hvor den ældre Indskrivnings¬

form finder Sted. Paa disse Ruter skal Indskrivningen

ske ved det Posthus, hvor den Reisende ønsker at tiltræde.

Dog kan den, der øusker at tiltræde ved et Brevsamlings¬

sted, forlange sig indskreven ved det Postkontor eller den

Postexpedition, der ligger nærmest forud, og med Hensyn

til Beregning af Fragten og Afgivelse af Bivogn for hans

Skyld betragtes han i saa Fald som tiltraadt der. Ind¬

skrivningen kan ske:

paa Postkontorerne og Postexpeditionerne. til samtlige

Posthuse paa Ruten og til Posthusene paa en til¬

stødende Personpostrute;

Brevsamlingssteder: indtil uærmeste Postkontor ellerpaa

Postexpedition, dog kun, forsaavidt der er ledig

Plads i Postvognen, med mindre det undtagelsesvis

er bestemt, at der kan afgives Bivogne fra Brev¬

samlingsstedet.

(Med Hensyn til Tiden for Indskrivningen, se

Afsuit I § 2).

Den Reisende betragtes som indskreven fra den Tid,

Personfragten er betalt, og modtager, naar dette er sket, en

Reisebillet, der skal indeholde:

Kvittering for hele den erlagte Betaling,

Angivelse af, til hvilken Post han er indskreven,

Angivelse af den tidligste Tid, Poften vil komme til at

afgaa fra Indskrivningsstedet,
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Angivelse af Bestemmelsesstedet,

Angivelse af Til= eller Fratrædelsesstedet, forsaavidt dette

ikke falder sammen med Indskrivnings= eller Bestem¬

melsesstedet,

Angivelse af det Pladsnumer, han har faaet ved Ind¬

skrivningen,

Stykketallet, Vægten og eventuelt den angivne Værdi af

det af den Reisende medførte Reisegods samt den

Betaling, der herfor maatte være erlagt.

Judsigelser mod Rigtigheden af Anførslerne i Billetten

gjøres ved dennes Modtagelse.maa

Lader en Reisende, der er indskreven til et Postkontor

eller en Postexpedition, sig ved Ankomsten dertil indskrive

til Viderebefordring med en Post, kan Posthuset, i Stedet

for at udfærdige en ny Billet, benytte den oprindelig ud¬

stedte ved at give den Paategning om, hvorfra og hvortil

den Reisende paany er indskreven, og hvilken Betaling han

derfor har erlagt.

Billetten gjælder kun for den Post, hvorpaa den lyder.

Er den udstedt til lukket eller halvlukket Plads, giver den

ogsaa Adgang til aaben Plads, naar denne er ledig.

Billetten skal afleveres ved Fratrædelsen og paa For¬

langende af en Post= eller Politifunktionær forevises under¬

veis. Den, der reiser i offentligt Ærinde, kan forlange sig

meddelt Billet mn duplo, saaledes at han ved Fratrædelsen

kan beholde det ene Exemplar. Den Reisende kan lade sig

indskrive til flere Pladser, og disse staa da alle til hans

Raadighed; dog kan han ikke paa Pladser, som han saa¬

ledes ikke afbenytter, henlægge Sager, der maa betragtes

som Reisegods.

B. Ruter hvor Sporveis=Billetsystemet

er indført. Paa disse Ruter skal Postkonduktøren,

hvor en saadan fremfører Posten, og i andet Fald

1888.
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7. Sept. Postillonen sælge Billetter til de Reisende saaledes, at

disse kunne tiltræde og fratræde Posten hvor som helst paa

hele Ruten. Postkontorer og Postexpeditioner

kunne ligeledes, naar de ere Afgangsstationer, paa Kon¬

duktørernes Vegne sælge Billetter, hvorimod de, saafremt

de ere Mellemstationer, ikkun kunne modtage Bestilling

paa Billetter til Postvognene mod, at Fragtbeløbet de¬

poneres. Med Hensyn til Tiden for Indskrivningen ved

disse Posthuse kan henvises til Afsnit 1 § 2, 3. Stykke.

Ved Brevsamlingssteder finder derimod intet Billetsalg

Sted til disse Poster.

Reisende, der befordres paa de Hovedruter, hvor¬

fra Sideruter udgaa, kunne forlange Billetter til

enhver Station paa Sideruten. Der udstedes særegne

Billetter til Sideruterne men Hovedrutens Billetter

gjælde til den første Hel= eller Halvmilepæl paa Sideruten.

Paa en Station paa Sideruten kan der ikke fordres Billet

til Befordring paa Hovedruten.

De Reisende skulle opbevare Billetterne til Fra¬

trædelsen, ligesom de ere pligtige til paa Forlangende

af en Post= eller Politifunktionær at forevise dem under¬

veis; derimod skulle de ikke afleveres ved Reisens Slut¬

ning. Den ovenfor under Litra A anførte Bestem¬

melse om Billet in duplo til den, der reiser i offentligt

Ærinde, gjælder ikke for de Ruter, hvor det herom¬

handlede Billetsystem er indført.

§ 5.

Reisegodsets Beskaffenhed og Ind¬

levering.

Paraplyer, Stokke, Tasker og lignende Reiserekvisiter

kunne de Reisende efter Behag tage med i Vognen eller
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indlevere som Reisegods. Andre Gjenstande maa ikke med= 7. Sept.

føres uden at være indleverede som Reisegods, med¬

mindre det fra Posthusenes Side udtrykkelig tillades.

En saadan Tilladelse gives dog ikke, naar Medtagelsen i

Vognene kan forulempe andre Reisende eller blive til

Skade for Vognen. Penge i Poser, Kasser eller deslige

maa ikke medtages som Reisegods. Jøvrigt maa hvert

enkelt Stykke Reisegods med Hensyn til Beskaffenhed,

Indpakning, Omfang og Vægt tilfredsstille de for Pakke¬

sager foreskrevne Betingelser (jvfr. Afsnit II § 3), hvoraf

ogsaa følger, at intet Stykke Reisegods, der overstiger

en Vægt af 60 Pund eller et Omfang af 1½ Alen i

Længden, Høiden eller Bredden, modtages til Befordring

under Istransport ad Ruter, hvor saadan Transport finder

Sted. Den samlede Vægt af forskjellige Stykker Reisegods

er ikke underkastet nogen Indskrænkning.

A. Paa de Ruter, hvor den ældre Ind¬

skrivningsform er gjældende, skal Reisegodset være

forsvarligt mærket med den Reisendes Navn og Navnet

paa Vestemmelsesstedet. Er dette ikke iagttaget, og den

Reisende ikke erklærer selv betimelig at ville afhjælpe

Manglen, skal Posthuset mærke Godset og er da berettiget

til herfor at opkræve en Betaling af 5 Øre for hvert

Stykke. Reisegods kan ikke forlanges afgivet til Post¬

væsenet paa andre Steder end paa Posthusene, hvorhen

det maa besørges uden Postvæsenets Bistand. Det skal

som Regel indleveres paa Indskrivningsstedet; dog kan

den Reisende, der lader sig indskrive ved et Postkontor

eller en Postexpedition for at tiltræde ved et Brev¬

samlingssted, forlange at indlevere sit Reisegods paa det

sidstnævnte Posthus. Reisegodsets Indlevering maa ske

inden Udløbet af Slutningstiden for den paagjældende

Reisendes Indskrivning.
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B. Paa de Ruter hvor Sporveis=Billet¬

systemet er indført, modtager den Reisende for det

Stykke Reisegods, som han medtager frit, et Reisegods¬

mærke, hvorhos selve Godset forsynes med et tilsvarende

Mærke til Kontrol ved Udleveringen. For det Reisegods,

der indleveres, efter at Indleveringstiden for Pakkepostgods

er sluttet, og som, efter hvad ovenfor er anført, skal betales

med 4 Øre pr. Pund, modtager den Reisende et Bevis,

hvorpaa der til Godsfragtens Beløb klæbes Frimærker,

hvilke behørigt annulleres.

§ 6.

Postens Tiltrædelse og Plads¬

fordeling.

A. Paa de Ruter, hvor den ældre Indskriv¬

ningsform er gjældende, kunne de Reisende kun til¬

træde Posten ved et Posthus (Postkortor, Postexpedition

eller Brevsamlingssted), hvor de maa møde saa betids,

at de kunne være stegne tilvogns før den fastsatte Af¬

gangstid, hvilken findes anført i Billetten. Er den

Reisende ikke mødt, naar Posten er færdig, skal der med

korte Mellemrum 3 Gange gives Signal i Posthornet,

sidste Gang paa den opgivne Afgangstid, og Posten afgaar

da uden Ophold.

Ved Fordelingen af Pladserne gives der de Reisende

Adgang til de bedste Pladser efter følgende Regel:

først de Reisende, der ere indskrevne ved foregaaende

Stationer paa samme Rute;

derefter direkte indskrevne Reisende, der ere ankomne

fra en anden Rute;

endelig de paa selve den paagjældende Station

Indskrevne.
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Flere paa samme Station indskrevne Reisende erholde

Adgang efter det Pladsnumer, de have faaet ved Indskriv¬

ningen. Efterhaanden som der ved Reisendes Fratrædelse

bliver bedre Pladser ledige, oprykke de tilbageblivende Rei¬

sende efter de nysanførte Regler, med mindre de foretrække

at beholde de Pladser, de engang have indtaget.

Den Orden, i hvilken Pladserne i Hovedvognene anses

for de bedste, er følgende:

lukkede Pladser: høire Hjørne paa Bagsædet (d. e. det

bageste Sæde), venstre Hjørne paa Bagsædet, høire

Hjørne paa Forsædet, venstre Hjørne paa Forsædet;

derefter — forsaavidt der er 3 Pladser paa hvert

Sæde — Midtpladsen paa Bagsædet og endelig

Midtpladsen paa Forsædet;

halvlukkede Pladser: høire Hjørne paa Bagsædet og

venstre Hjørne paa samme Sæde;

Pladserne paa aabne Vogne: høire Hjørne paa

Sædet bagved Postillonsædet, venstre Hjørne paa

dette Sæde; derefter — forsaavidt Vognen har 3

Sæder— høire Hjørne paa Bagsædet; venstre

Hjørne paa Bagsædet; endelig den eventuelle Plads

paa Kudskesædet.

En Reisende, der melder sig, efter at alle lukkede

Pladser i Postvognen ere besatte, kan forlange, at der for

hans Skyld afgives Bivogn og skal ikke være nødsaget til

at tage den aabne Plads paa Postvognen. Pladserne paa

Bivogne følge alle efter Pladserne paa Hovedvognen, men

iøvrigt i en til det Foranførte svarende Orden for hver

Vogns Vedkommende. Medfølger der Bivogn, skulle de

Reisende, der ere indskrevne til et Brevsamlingssted, tage

Plads i Bivognen fra det sidste Postkontor eller den sidste

Postexpedition før Brevsamlingsstedet, dog kun forsaavidt

der i nævnte Vogn kan gives dem lukket Plads, naar de

1888.
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—

7. Sopt. ere indskrevne til saadan Plads. Med Undtagelse af det

uysanførte Tilfælle, staar det de Reisende frit for at bytte

ladser. Medfølger der Konouktør, er hans Plads som

Regel paa Kul men det er ham dog tilladt i Tids¬

rummet fra 1. Novemiber til Udgangen af Marts Maaned

at indtage er song lukket Plads.

B. Paa de Ruter, hvor Sporveis=Billet¬

systemet cr indført, kunne de Reisende tiltræde Posten

hvor som helst paa hele Befordringsstrækningen, men iøvrigt

** *er de foddn under A anførte Regler angaaende de Rei¬
5

sendesøde ved Postens Afgang og angaaende Plads¬

fordelingen ligeledes gjældende for disse Ruter, dog for

Pladsfordelingens Vedkommende saaledes, at af flere paa

samme Station kjøbte Billetter, der sælges i Numerorden,

de først kjøbte give Adgang til de bedre Pladser fremfor de

senere kjøbte Billetter.

§ 7.

Fratrædelse og Udlevering af Reisegod s.

A. Ruter, hvor den ældre Indskrivnings¬

form er gjældende. Paa disse Ruter er den Reisende

berettiget til at fratræde Posten og forlange sit Reisegods

udleveret foruden selvfølgelig paa det Sted, hvortil han har

løst Billet, paa ethvert Poststed underveis; ønsker han at

fratræde paa et Brevsamlingssted, hvortil han ikke er ind¬

skrevet, kan han dog ikke faa Godset udleveret, naar dette

vil foraarsage utilbørligt Ophold for Posten.

Uden Hensyn til, om Posten er ledsaget af Konduktør

eller ei, kan den Reisende ved Indskrivningen forlange

at fratræde underveis paa et Sted, hvor der ikke findes

Posthus, og, forsaavidt utilbørligt Ophold ikke derved kan

befrygtes, at faa sit Reisegods udleveret der. Ledsages

Posten af Konduktør, kan han uden at have gjort

nogen Anmeldelse ved Indskrivningen forlange at fratræde
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Posten paa hvilket som helst Sted underveis, hvorhos Kon¬

duktøren kan give Tilladelse til, at Reisegodset udleveres,

naar han skjønner, at denne Udlevering ikke vil opholde

Posten utilbørlig længe. Ledsages Posten ikke af

Konduktør, kan Postillonen — dog kun under særlige

Omstændigheder — give den Reisende Tilladelse til at fra¬

træde hvor som helst.

Naar den Reisende, der fratræder ved et Poststed, med¬

fører Reisegods, bliver dette efter hans Valg udleveret

enten paa Fratrædelses= eller Bestemmelsesstedet. Er der

paa Udleveringsstedet af Postvæsenet indrettet Omdeling af

Pakkesager, kan den Reisende forlange, at Postvæsenet skal

udbringe Godset indenfor de Stedgrændser, der gjælde med

Hensyn til Omdelingen af Pakkesager. Udbringningen kan

ikke forlanges udført tidligere end ved den første Omdeling

af Pakkesager efter Postens Ankomst. Dog er det ikke

Posthusene eller disses Betjente formente at træffe anden

privat Overenskomst med den Reisende om Udbringningen.

I saadanne Tilfælde, hvor Godset ikke udbringes af Post¬

væsenet, kan den Reisende forlange det udleveret umiddelbart

ved Ankomsten eller paa hvilken som helst Tid, naar ved¬

kommende Posthus er aabent. Reisegodset udleveres mod

Billettens Tilbagelevering, dog kan Godset i Tilfælde af,

at Billetten er bortkommen for den Reisende, udleveres til

denne mod behørig Kvittering.

Saalænge Reisen varer, har den Reisende ikke Ret til

at forlange Adgang til sit Reisegods.

B. Ruter, hvor Sporveis=Billetsystemet er

indført. Paa disse Ruter, hvor den Reisende kan fra¬

træde paa et hvilket som helst Sted efter Ønske, maa han

ved Fratrædelsen selv forlange sit Reisegods udleveret mod

Tilbagegivelsen af Reisegodsmærket eller af det i nær¬

værende Afsnit § 5 ommeldte Bevis. Saafremt Mærket

1888.
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7. Sept. eller Beviset er bortkommet, vil Godset dog kunne udleveres

til den Reisende mod dennes behørige Kvittering.

Under Befordringen kan den Reisende ikke forlange at

faa Adgang til sit Reisegods, med mindre han samtidig

ønsker at fratræde.

Forsaavidt der paa Udleveringsstedet er indrettet Om¬

deling af Pakkesager, har den Reisende samme Ret til at

fordre Godset udbragt ved Postvæsenets Foranstaltning efter

de med Hensyn til Omdelingen af Pakkesager gjældende

Regler som paa de Ruter, hvor den almindelige Reise¬

godsindskrivning finder Sted.

§ 8.

Erstatning.

For Reisegods, som er bortkommet eller beskadiget

under Postbefordringen, yder Postvæsenet Erstatning efter

de i Postlovens § 17 givne Regler for Udredelse af Erstat¬

ning for bortkomne eller beskadigede Postforsendelser; dog

undtages herfra det Reisegods, som paa de Ruter, hvor

Sporveisbilletsystemet er indført, maa medtages frit, idet

der for saadant Gods gives Erstatning efter den Regel,

at den virkelig lidte Skade erstattes, dog ikke udover 30

Kr. Erstatningskravet maa være skriftligt fremsat for et

Posthus eller for Postbestyrelsen inden 3 Maaneder fra

den Dag at regne, da den paagjældende Befordring af

Godset fandt Sted. Kommer et som bortkommet betragtet

Stykke Reisegods, hvorfor der er udredet Erstatning, atter

tilstede, tilbydes Gjenstanden den Reisende mod Godt¬

gjørelsesbeløbets Tilbagebetaling.

For de af Reisende som Haandbagage i Post¬

vognene medførte Gjenstande bærer Postvæsenet intet

Ansvar.
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§ 9.

De Reisendes og Postpersonalets

Forhold m. v

Under Befordringen fra et Postkontor eller en Post¬

expedition til et andet saadant Posthus staar Posten, for¬

saavidt der medfølger Konduktør, udelukkende under dennes

Førelse, og hans Bestemmelser maa de Reisende derfor under¬

kaste sig. Følger der ingen Kondnktør med, har Postillonen

dennes Myndighed.

Skulde nogen Reisende vise usømmelig Opførsel imod

Medreisende, Postfunktionærer eller mod Personalet i Vente¬

værelser, eller viser det sig efter Postens Afgang, at en

Reisende er i beruset Tilstand, er vedkommende Posthus

eller — underveis — Konduktøren berettiget til at nægte

den Paagjældende Viderebefordring. Samme Ret have

ogsaa Posthusene og, underveis, Konduktøren, naar den

Reisende vægrer sig ved at efterkomme deres Bestemmelser

med Hensyn til Pladsfordelingen eller andre Foranstalt¬

ninger til Postens Expedition eller Fremførelse. I disse

Tilfælde tilbagebetales der intet af den erlagte Betaling, og

Postvæsenet er da heller ikke forpligtet til at udlevere

Reisegodset paa andet Sted end Bestemmelsesstedet. Be¬

skadiger en Reisende noget, der er Postvæsenets Eiendom

eller henhører til Befordringen, er han forpligtet til at yde

fuld Erstatning, om forlanges, paa første Postkontor eller

Postexpedition, hvorfra Viderebefordring derhos kan nægtes

ham, dersom Erstatningen ikke erlægges, ligesom hans Reise¬

gods i saa Fald kan tilbageholdes. Der maa ikke ryges

Tobak i en lukket eller halvlukket Vogn, naar nogen af de

Tilstedeværende dertil nægter sit Samtykke.

Finde de Reisende sig foranledigede til at føre Be¬

sværing over noget, der vedrører Personpostvæsenet, ville de

kunne henvende sig derom enten til et Postkontor eller en

1888.

7. Sept.
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7. Sept. Postexpedition paa den paagjældende Rute eller til Post¬

bestyrelsen, og de anmodes indstændig om paa nærmeste

Posthus at ville anmelde den ulovlige Medtagelse af Rei¬

sende, Pakker eller Breve, som de mulig maatte blive Vidne

til eller have Formodning om.

Det er Postfunttionærernes Pligt at vise de Reisende

al den Forekommenhed, der lader sig forene med en hurtig

og nøiagtig Expedition og Fremførelse af Posten. De ere

forpligtede til saavidt muligt at meddele de Oplysninger

om Postforhold, som de Reisende maatte ønske. Følger der

Konduktør med Posten, er det hans Pligt at lukke Vogn¬

dørene op og i og være de Reisende behjælpelige ved Ind¬

og Udstigningen.

§ 10.

Venteværelser.

Ved de Postkontorer eller Postexpeditioner, hvorfra der

afgaar en Personpost, hvis Afgang ganske eller tildels retter

sig efter en til Stationen ankommende Post, skal der findes

et Værelse, hvor de Reisende kunne opholde sig indtil

Postens Afgang. Dette Værelse skal enten være beliggende

i selve Posthuset eller i et andet i Nærheden beliggende

Hus, udenfor hvilket Posten i saa Fald skal holde for at

lade de Reisende stige paa Bognen eller fratræde. Værelset

skal være anstændigt møbleret og belyst samt, naar det er

fornødent, være opvarmet.

Til Venteværelserne, hvori der stedse skal henligge et

Exemplar af denne Anordning, have de Reisende Adgang

fra ⅓ Time før den de Reisende opgivne Afgangstid.

Dog har den Reisende, der er ankommen med en Post og

agter at afgaa videre fra Stationen med en Personpost,

Adgang til Venteværelset lige fra Ankomsten til Afgangen,

naar den Tid, Posten planmæssig skal afgaa, falder indenfor

1 Time efter den Reisendes Ankomst.
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Indenrigsmin. Cirk. (til samtlige Amtmænd)

ang. Indenrigsministeriets Bekjendtgjørelse Nr. 160

af 18. August d. A. angaaende den mellem Danmark

og Sverrig afsluttede Overenskomst angaaende det

ene Riges Undersaatter, som paa det andet Riges

Omraade falde Fattigvæsenet til Byrde.

Ved til Fordeling mellem Kommunalbestyrelserne og

Retsbetjentene at fremsende et Antal Exemplarer af Inden¬

rigsministeriets Bekjendtgjørelse Nr. 160 af 18. August

d. A. angaaende den mellem Danmark og Sverrig af¬

sluttede Overenskomst angaaende det ene Riges Under¬

saatter, som paa det andet Riges Omraade falde Fattig¬

væsenet til Byrde, skal Ministeriet hertil knytte følgende

Bemærkninger:

Hovedpunktet i den trufne Ordning indeholdes i Over¬

enskomstens Artikel 5, hvorefter hver af de kontraherende

Parter har forpligtet sig til med den Indskrænkning, som

omtales i Artikel 6, paa Begjæring af den anden Part at

modtage sine nuværende og tidligere Undersaatter, med¬

mindre de efter deres fyldte 21 Aar have havt Hjemsted

paa fri Fod paa sidstnævnte Parts Omraade de sidste 12

Aar. Hvad der skal forstaas ved Begrebet „Undersaat“ er

væsentlig af Hensyn til den forskjelligartede Lovgivning paa

det heromhandlede Omraade i Danmark og Sverrig og

Vanskeligheden ved en udtømmende Definition i en Over¬

enskomst af den foreliggende Art ikke direkte udtalt i

samme, lige saa lidt som i den tilsvarende dansk=tydske

Overenskomst af 11. December 1873, jvfr. Bekjendtgjørelse

Nr. 159 af 19. samme Maaned, og man maa derfor anse

det for rettest, at mulig opstaaende Tvivlsmaal herom fore¬

lægges for Ministeriet for eventuelt at gjøres til Gjenstand

for diplomatisk Underhandling og Afgjørelse, saaledes som

Tilfældet har været i Forhold til Tyskland, med hvilket

1888.

7. Sept.
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7. Sept. Land der efterhaanden har uddannet sig faste og ens¬

artede Regler for Afgjørelsen af mellemrigske Fattigvæsens¬

spørgsmaal.

Artikel 6 indeholder som anført en Indskrænkning

i den fornævnte almindelige Regel og kan som Undtagelses¬

bestemmelse ikkun finde Anvendelse paa de deri omhandlede

enkelte Tilfælde.

Medens efter almindelige Regler Hustruen og umyndige

fælles Børn dele Mandens undersaatlige Forhold og derfor

i Trangstilfælde skulle modtages til Forsørgelse i Mandens

Hjemland, er der i Artikleus 1. Punktum for bestaaende

Ægteskaber mellem dansk Mand eller Kvinde og svensk

Kvinde eller Mand gjort den i Humanitetshensyn overfor

Hustruen begrundede Undtagelse, at hun eller Børnene ikke

i Trangstilfælde kunne forlanges oversendte fra hendes op¬

rindelige Hjemland til det andet Land, med mindre Manden

samtidig hjemsendes, eller han paa den Tid, da Spørgs¬

maalet om Familiens Hjemsendelse reises, opholder sig i

sit Hjemland. En dansk Kvinde, der er gift med en svensk

Mand, og hendes Børn, kunne saaledes ikke hjemsendes

herfra til Forsørgelse i Sverrig, naar ikke Manden samtidig

hjemsendes, eller alt opholder sig i Sverrig, lige saa lidt

som en dansk Mands svenskfødte Hustru med Børn kunne

forlanges modtagne her i Riget, med mindre Manden følger

med eller opholder sig her.

Det samme Humanitetshensyn er, forsaavidt angaar et

opløst Ægteskab mellem Dansk og Svensk, ifølge Artiklens

2. Punktum bragt til Anvendelse overfor Enken eller den

fraskilte Hustru tilligemed de Børn, som det paaligger

hende at opdrage. Opholder hun sig paa det Tidspunkt,

da Trangen til Fattighjælp opstaar, i sit oprindelige Hjem¬

land, kan hun og hendes Børn ikke forlanges oversendte til

Mandens Hjemland, medens dette i Henhold til Bestem¬
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melsen i Artikel 5 selvfølgelig maa forsørge hende og 7. Se

Børnene, naar hun der bliver trængende til Understøttelse.

Artiklens 3. Punktum, der omhandler det Tilfælde,

hvor dansk eller svensk Mand er gift med en Kvinde fra

samme Land eller fra et fra de kontraherende Riger for¬

skjelligt Land, og hvor altsaa i Modsætning til, hvad der

finder Sted med Hensyn til de i 1. og 2. Punktum om¬

handlede Kvinder, intet Nationalitetsbaand knytter Hustruen

til det andet Land, sigter til at hindre, at af en dansk eller

svensk Familie, der opholder sig henholdsvis i Sverrig eller Dan¬

mark, Hustruen med Børnene hjemsendes alene, medens Manden

forbliver i det andet Land, eller at Børnene hjemsendes, medens

begge Forældrene eller den ene af dem forbliver samme¬

steds; naar en eller flere til en saadan Familie hørende

Bipersoner blive trængende til Fattigunderstøttelse og skulle

hjemsendes, maa Manden som Familieus Forsørger og,

forsaavidt der er Spørgsmaal om et Barn, tillige Hu¬

struen, der opholder sig i samme Land, følge med; en

Undtagelse herfra er dog gjort, saafremt Manden eller

Hustruen ikke er paa „fri Fod“ men f. Ex. er i Fængsel,

og der saaledes foreligger en fyldestgjørende Grund til, at

Vedkommende ikke samtidig hjemsendes.

En til den foregaaende svarende Regel er efter Artikel

6 sidste Punktum gjort anvendelig paa fraskilte Ægtefællers

ægte Børn, der følge den af Forældrene, hvem Opdragelsen

paahviler, og paa uægte Børn, hvis Moder lever; opstaar

der saaledes f. Ex. Spørgsmaal om Hjemsendelse fra Dan¬

mark til Sverrig af en svensk Moders nægte Barn, og

hun selv opholder sig her i Riget paa fri Fod, vil

Barnet ikke blive modtaget i Sverrig, med mindre hun

tillige hjemsendes.

Efter Indholdet af Overenskomstens Artikel 2 bør

Henvendelse om en Trængendes Modtagelse til fremtidig

Forsørgelse i Sverrig ske direkte fra vedkommende Amt til

Styrelsen i det Lehn, indenfor hvilket det kan antages, at
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7. Sopt. Paagjældende er forsørgelsesberettiget, naar der ikke er for¬

løbet 5 Aar, siden han forlod Hjemlandet; i andet Fald

maa Henvendelse ske til Indenrigsministeriet, for at der

herfra kan blive foretaget Skridt til Sagens Ordning ad

diplomatisk Vei. Saadan Henvendelse bør være ledsaget af

de foreliggende Legitimationspapirer og saavidt mulig inde¬

holde paalidelige Oplysninger til Konstatering af Sverrigs

Forpligtelse til at modtage den Paagjældende, derunder om,

hvor han er født, naar han sidst forlod Sverrig, hvor han

den Gang var mandtalsskreven, samt hvor længe han har

havt Hjemsted paa fri Fod her i Riget. Har han nemlig,

som ovenfor bemærket, efter sit fyldte 21. Aar havt saadant

Hjemsted her i Landet de sidste 12 Aar, kan han ikke for¬

langes modtagen i Sverrig, men maa forsørges af den

Kommune her i Riget, der efter Fattiglovgivningens al¬

mindelige Regler maa betragtes som hans faste eller

midlertidige Forsørgelseskommune, eller eventuelt af Opholds¬

kommunen mod Godtgjørelse efter Bestemmelserne i Plakat

af 28. December 1827 § 2.

Som det vil ses, er Sverrigs Forpligtelse til under

de i Artikel 5, jvfr. Artikel 6, ommeldte Forudsætninger at

modtage sine nuværende og tidligere Undersaatter ikke be¬

tinget af, at der ikke kan paavises en Kommune her i

Riget, der efter den danske Rets Regler er at anse for

Vedkommendes faste Forsørgelseskommune. Ministeriet har

vel tidligere modsat sig, at en svensk Familie, hvor en

saadan Kommune kan paavises, forlangtes hjemsendt til

Sverrig, men da efter svensk Ret ingen Udlænding kan er¬

hverve Forførgelseshjem sammesteds, og Overenskomsten er

baseret paa Gjensidighed fra begge Parters Side, samt da

den danske Rets Regler om Trængendes Forsørgelseshjem,

særlig naar der er Spørgsmaal om Udlændinge, i og for

sig ikkun tilsigte at forordne, hvilken af Landets Kommuner

Vyrden af Vedkommendes Forsørgelse her i Riget skal paa¬



Skr. ang. Landsbykicters Brandtor il ing. 501 1888.

hvile, uden at involvere nogen Ret for Individet til Op¬= 7. Sept.

hold sammesteds, finder Ministeriet ikke Anledning til at

fastholde det ovennævnte Standpunkt, der vilde gjøre Dan¬

marks Stilling uheldigere end Sverrigs.

Allerhøieste Resolution ang. Indsamling af fri= S. Sept.

villige Gaver i Kirkerne ved extraordinære Guds¬

tjenester o. I. (Ministeriet for Kirke= og Under¬

visningsvæsenet)*).

Indm. Saml. pag. 363.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. (til Direk= 8. Sept.

tionen for den almindelige Brandforsikring for

Landbygninger) ang., at Landsbykirker i Jylland

maa udslettes af den almindelige Brandforsikring for

Landbygninger og indmeldes i den saakaldte „Wis¬

toftske Brandførsikring“

Da der er blevet reist Spørgsmaal om, hvorvidt Kirke¬

bygninger, der eies af vedkommende tiendepligtige Beboere,

paa Begjæring af Kirkeværgerne kunne udslettes af Land¬

bygningernes almindelige Brandforsikring for at overgaa i

de mindre Landeiendomsbesidderes Brandforsikringsforening

for Bygninger og andre faste Eiendele i Nørrejylland,

stiftet 1855 (den Wistoftske), har Direktionen, foranlediget

ved de Tvivl, som en Branddirektør i den Henseende har

fremsat, i behagelig Skrivelse af 27. Marts d. A. med

Henvisning til Bestemmelserne i Lov 23. April 1870 8 2d

begjært en Udtalelse fra Ministeriet om, hvorvidt en Ud¬

meldelse kan tages tilfølge, der indgives af Tiende= eller

Kirkeeierne eller af Kirkeværgerne paa disses Vegne, naar

en fremlagt Panteattest viser, at der paa Kirkens Folio ikke

er læst Behæftelser.

*) Meddelt Biskopperne ved Min. Cirk. 13. Sept. s. A.
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Efter i Anledning heraf at have brevvexlet med Stifts¬

øvrigheden over Aarhus Stift skulde Ministeriet tjenstligst

ytre, at der indtil videre ikke haves noget imod, at

Kirker udmeldes af den almindelige Brandforsikring for

Landbygninger imod at overføres til den Wistoftske

Brandforsikring, naar der fremlægges en af Bestyrelsen

for denne sidste udstedt Attest, hvoraf fremgaar, ikke alene

at Kirken er antagen i denne Forening, men tillige, at den

er indtegnet for en Forsikringssum, der ikke er ringere

end den, hvorfor den var indtegnet hos den almindelige
—Brandforsikring for Landbygninger saaledes at der

altsaa under disse Forudsætninger ikke vil udkræves nogen

speciel høiere Bemyndigelse for Kirketiendens Eier eller,

hvor Kirketienden eies af Tiendeyderne, for Kirkeværgerne

paa Tiendeeiernes Vegne til at foretage Udmeldelsen. Hvad

derimod angaar Beviset for, at der ikke hviler Forhæftelser

paa Kirketienden, da maa Ministeriet gjøre opmærksom

paa, at hvor Kirketienden eies af Tiendeyderne, vil Til¬

fældet formentlig sædvanlig være det, at der af de enkelte

Tiendeeiere er givet Panteret i deres Anpart i Kirke¬

tienden i Forening med deres respektive Eiendomme. Heraf

følger, at den Panteattest, der produceres i Anledning af

Udmeldelsen, tillige udtrykkelig burde gaa ud paa, hvorvidt

dette er Tilfældet eller ikke, medens man formentlig ikke

vil kunne nøies med en saadan Panteattest som den, der

er produceret i det Tilfælde, der ved nærværende Leilighed

har givet Branddirektøren Anledning til Tvivl, og som

derhos ikke engang udtrykkelig angaar Kirketienden som

saadan, jvfr. Forordning af 28. Marts 1845 § 4, men

det Matrikulnumer, hvormed „Kirkegaarden“ er opført i

Panteregistrene.

Generaldirektor. for Skattev. Skr. (til Amt¬

manden over N. N. Amt) ang., hvorvidt Thing¬
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læsning af en Anmeldelse fra Overformynderiet om 8. Sept.

Transport til sammes indenbys Afdelings almindelige

Masse af en Panteobligation med Pant i en fast

Eiendom vil kunne foretages uden Erlæggelse af

Gebyr i Henhold til Lov af 26. Mai 1868 § 14,

2. Punktum.

at der ikke vil være at betale

Gebyr for slige Anmeldelsers Thinglæsning.

Justitsmin. Skr. (til Amtmanden over Veile 14. Sept.

Amt) ang., hvilket Honorar der tilkom en Distrikts¬

jordemoder for en Tur udenfor hendes Distrikt, til

hvilken hun blev hentet af en Husmand for at be¬

tjene dennes Hustrn ved Barnefødsel, hvilket dog

ikke skete, da vedkommende Distriktsjordemoder for¬

inden hendes Ankomst var kommen tilstede.

at hnn ifølge Bestemmelsen i

Reglement af 21. November 1810 §§ 35 og 19, jvfr. Lov

af 8. Marts 1856, i det foreliggende Tilfælde ikkun har

været berettiget til at forlange et Honorar af 1 Kr.

Bekjendtgjørelse ang. Postforholdet mellem Konge= 19. Sept.

riget og de dansk=vestindiske Øer. (Finansministeriet Nr. 182.

og Indenrigsministeriet).

Fra den 1. Oktober d. A. at regne bortfalde de særlige

Taxter og Forsendelsesvilkaar, som ere fastsatte i Anordning

om Posternes Benyttelse af 28. Marts 1871 og Inden¬

rigsministeriets Bekjendtgjørelse af 19. December 1874 I.

§ 2 for Postforsendelser, der udvexles mellem Kongeriget og

de dansk=vestindiske Øer uden under Postbefordringen at

berøre fremmed Postomraade, og Postudvexlingen mellem
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19. Sept, de nævnte Lande vil derfor, hvad enten den finder Sted

ved direkte Forbindelse eller ved andre Landes Mellemkomst,

fra det angivne Tidspunkt blive undergivet Bestemmelserne

i de almindelige internationale Konventioner og Overens¬

komster med tilhørende Expeditionsreglementer, nemlig:

Konventionen af 1. Juni 1878 om Verdenspostforeningen,

Overenskomsten af samme Dato angaaende Udvexling af

Breve med angiven Værdi, Konventionen af 3. November

1880 om Udvexling af Postpakker samt Overenskomsten af

4. Juni 1878 angaaende Udvexlingen af Postanvisninger,

saaledes som sidstnævnte Overenskomst i Henhold til

Fællesbekjendtgjørelse fra Finansministeriet og Indenrigs¬

ministeriet af 5. Marts 1881 med de sig dertil sluttende

Bekjendtgjørelser af 5. Marts og 1. Mai 1881 fra

henholdsvis den danske og den dansk=vestindiske Postbe¬

styrelse er bragt til Anvendelse paa Postforholdet mellem de

to Lande.

Fra denne almindelige Regel gjøres herved følgende

Undtagelser:

Portoen for almindelige Breve og Korsbaandsfor¬

sendelser (Aviser og andre Tryksager, Forretningspapirer,

Vareprøver og Mønstre), der forsendes med tyske Skibe via

Hamborg eller med direkte Skibsleilighed mellem Kongeriget

og Øerne, andrager:

for almindelige frigjorte Breve:

fra Kongeriget .. 25 Øre pr. 3 Kvint,

fra Vestindien 7 Cents 3

for almindelige ufrigjorte Breve:

11 Cents pr. 3 Kvint,fra Kongeriget

fra Vestindien.. 37 Øre 3

for Korsbaandsforsendelser:

fra Kongeriget .. 8 Øre pr. 10 Kvint,

—fra Vestindien 3 Cents 10
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for Begjæringer om Brevforsendelsers Tilbagelevering 19. Sept.

eller Forandring i deres Adressering:

fra Kongeriget 41 Øre,

fra Vestindien 14 Cents,

hvilke Portotaxter ogsaa komme til Anvendelse paa Værdi¬

breve, for saa vidt den almindelige Brevporto udgjør en

Del af Betalingen for disse, naar nævnte Værdibreve for¬

sendes med tyske Skibe via Hamborg eller med direkte

Skibsleilighed.

Portoen for almindelige Breve fra Underofficerer og

Menige, der gjøre Tjeneste i den dansk=vestindiske Hær¬

styrke, til Adressater i Kongeriget udgjør 3 Cents pr. 3

Kvint, forudsat at de ommeldte Breve fornd ere frigjorte

samt behandlede efter de af Koloniernes Centralbestyrelse

nærmere fastsatte Regler med Hensyn til Kuvertering og

Paategninger.

Desuden kan der gjennem Postvæsenet abonneres paa

de i Kongeriget, respektive paa de dansk=vestindiske Øer

udkommende, med Posterne forsendte Tidender og Tids¬

skrifter, for hvilket Abonnement der beregnes en dansk¬

vestindisk Postafgift, bestaaende dels af den i Udgivelses¬

landet for den vedkommende Tidende (Tidsskrift) fastsatte

Postafgift, der deles lige mellem Postbestyrelserne, dels af

en ved Forhandling mellem Postbestyrelserne fastsat Be¬

taling for Tidendernes Befordring ved andre Postbestyrelsers

Mellemkomst, hvilken Betaling tilfalder Postvæsenet i Af¬

sendelseslandet.

Justitsmin. Skr. (til Amtmanden over Randers 19. Sept.

Amt) ang., at Lov af 20. April 1888 ikke hjemler

et Paabud til Beboerne om at udflytte af Huse,

hvori en smitsom Sygdøm er optraadt, med mindre

Sygdømmen tages under offentlig Behandling.
22Tolvte Hæfte.
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19. Sopt.

19. Sept.

Skr. ang. smitlede Huse.506

Ved hertil at indsende et Andragende, hvori Herreds¬

fogden i N. N. Herreder paa den overordentlige Sund¬

hedskommissions Vegne indstiller, at Arbeiderboligerne og

Marketenderiet ved en Fabrik i N. N. Sogn i Anledning

af, at der i den senere Tid jævnlig har vist sig Tilfælde af

Difteritis, maa ryddeliggjøres og desinficeres, har Hr. Amt¬

manden i behagelig Skrivelse af 12. d. M. udbedt Dem

Justitsministeriets Afgjørelse af, hvorvidt det i Henhold til

§ 16, 2. Punktum, i Loven af 20. April d. A. kan paa¬

bydes Beboerne af de ommeldte Boliger at udflytte af deres

Leiligheder.

Foranlediget heraf skal man tjenstligst melde, at efter

Justitsministeriets Formening hjemler ovennævnte Lov ikke

et Paabud til Beboerne om at udflytte af Huse, hvor en

smitsom Sygdøm er optraadt, med mindre Sygdommen tages

under offentlig Behandling.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. (til Skole¬

direktionen for Ramsø og Thune Herreder) ang.,

hvorledes der som Regel vil være at forholde med

Antagelsen og Lønningen af Vikarer for Laudsby¬

skolelærere i disses Sygdømsforfald.

at der savnes positive Bestemmelser

om Ordningen af dette Forhold, men at Ministeriet maa

finde det rimeligt, at Udgifterne til Lønningen af Vikarer

— i alle Tilfælde indenfor et kortere Tidsrum — ud¬

redes af vedkommende Kommuue, uden at man dog vil

kunne i Almindelighed give nærmere Regler herom eller

om, hvor stor en Betaling der i hvert enkelt Tilfælde skal

ydes Vikaren. For saa vidt dernæst Antagelse af Vikaren

angaar, maa denne tilkomme Læreren med Skolebestyrelsens

Samtykke eller efter Omstændighederne Skolebestyrelsen alene.
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Kirke= og Undervisningsmin. Skr. (til Amt¬ 19. Sept.

manden over Viborg Amt) ang., hvorvidt Ex¬

propriation af Jord til en ny Skolelod var beret¬

tiget i et Tilfælde, hvor en forestaaende Omordning

af Skolevæsenet i Sognet gjorde det ønskeligt at

flytte Skolen til en heldigere beliggende Plads, som

ikke kunde erhverves ved privat Overenskomst.

at Indenrigsministeriet i Skrivelse

af 10. Februar 1875 har udtalt, at de herhen hørende

Lovbestemmelser ikke skjønnes at kunne hjemle Expropriation

i et Tilfælde som det foreliggende.

Justitsmin. Skr. (til Amtmanden over Aalborg 24. Sept.

Amt) ang., at Loven om Vidnegodtgjørelse er an¬

vendelig i alle Sager, der behandles efter de for

kriminelle Sager og offentlige Politisager gjældende

Procesformer, og at Reglen i Lovens § 1, 2.

Stykke, er anvendelig med Hensyn til alle

Vidner, uden Hensyn til, om de ere uformuende

eller ei.

Med behagelig Skrivelse af 7. d. M. har Hr. Stift¬

amtmanden forelagt Justitsministeriet til Afgjørelse en Sag,

hvorunder Hjørring Amt har vægret sig ved at betale et

Beløb af 31 Kr., som Forhørsdommeren i N. N. Herreder

i Henhold til § 1, 2. Stykke, i Lov af 20. April d. A. om

Godtgjørelse til Vidner i offentlige Sager har udbetalt i

Reisegodtgjørelse til Vidner under et paa Foranledning af

Hjørring Amt optaget Forhør i en Fattigforsørgelsessag,

idet det nævnte Amt som Støtte for sin Vægring ved at

refnndere Beløbet har bemærket, dels at bemeldte Lov for¬

mentlig overhovedet ikke er anvendelig paa Forhør, der
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24. Sept. optages i Henhold til Forordning af 24. Januar 1844 § 1,

dels at ikke ethvert Vidne ifølge fornævnte Lovbestemmelse

har Krav paa Reisegodtgjørelse, dels endelig, at det i hvert

Fald kan være tvivlsomt, hvilket Amts Repartitionsfond

Beløbet skal tilsvares af.

Foranlediget heraf skal man tjenstligst melde, at man

med Dem maa være enig i, at Loven af 20. April d. A.

er anvendelig i alle Sager, der behandles efter de for kri¬

minelle Sager og offentlige Politisager gjældende Proces¬

former uden Hensyn til, om der er Spørgsmaal om Straf¬

ansvar, og derfor ogsaa i Fattigforsørgelsessager, samt at

man ligeledes med Dem er enig i, at Reglen i Lovens

§ 1, 2. Stykke, er anvendelig med Hensyn til alle Vidner,

uden Hensyn til, om de ere uformuende eller ei, men at

man derimod maa formene, at Udgifterne i det forelig¬

gende Tilfælde, hvor der ikke er nogen Hovedsag, til hvilken

det rekvirerede Forhør slutter sig, bør afholdes af Aalborg

Amts Repartitionsfond.

27. Sept. Justitsmin. Skr. (til Amtmanden over Aalborg

Amt) ang., at en Barnemoder, der paa egen Haand

har foranlediget foretaget en forgjæves Udpantnings¬

forretning for et skyldigt Underholdningsbidrag til

sit uægte Barn, ikke derved er afskaaret fra at

fordre Bidraget betalt gjennem de kommunale Myn¬

digheder.

Ved hertil at indsende et Andragende, hvori Sogne¬

raadet for N. N. Sogne forespørger, hvorvidt bemeldte

Kommune som Opholdskommune for Arbeidsmand N. N.

er pligtig til i Henhold til § 4 i Lov af 20. April d. A.

om Underholdningsbidrag til Børn, fødte udenfor Ægteskab

m. m., at udrede et ham for Aaret til den 8. Juli d. A.



Skr. aag Sundhedslommssions Anliggender. 5i19 1888.
—

paahvilende Alimentationsbidrag til et af N. N. født uægte 27. Sopt.

Barn, har Hr. Stiftamtmanden, idet De har oplyst, at

Barnemoderen, forinden hun har henvendt sig til Opholds¬

kommunen, uden de kommunale Myndigheders Mellemkomst

har foranlediget foretaget en forgjæves Udpantningsforret¬

ning for det skyldige Underholdningsbidrag, i behagelig

Skrivelse af 4. d. M. forespurgt, om hun ikke derved maatte

være afskaaret fra at fordre det paagjældende Bidrag betalt

igjennem de kommunale Myndigheder.

Foranlediget heraf skal man tjenstligst melde, at det

saaledes fremsatte Spørgsmaal efter Justitsministeriets For¬

mening maa besvares benægtende, forndsat at Henvendelsen

til Kommunen sker saa betids, at der levnes samme Tid

til at benytte de i Loven hjemlede Tvangsmidler til Bi¬

dragets Inddrivelse.

Justitsmin. Skr. (til Amtmanden over Aalborg 28. Sept.

Amt) ang., i hvilket Omfang den overordentlige

Sundhedskommission er berettiget til at overlade

Afgjørelsen af de under dens Ressort hørende An¬

liggender til enkelte af dens Medlemmer.

Med behagelig Skrivelse af 14. d. M. har Hr. Stift¬

amtmanden forelagt Justitsministeriet et Andragende, hvori

Herredsfogden i N. N. Herreder som Formand i den over¬

ordentlige Sundhedskommission anholder om Justitsmini¬

steriets Afgjørelse af, dels i hvilket Omfang Kommis¬

sionen er berettiget til at overlade Afgjørelsen af de under

dens Ressort hørende Anliggender til enkelte af dens Med¬

lemmer, dels særligt af, hvorvidt det under Forudsætning

af, at de i Loven af 20. April d. A. om Foranstaltninger

imod Udbredelsen af smitsomme Sygdømme § 16, 2. Punk¬

tum, omhandlede Paabud om Desinfektion skulle udgaa

fra selve Sundhedskommissionen, er tilstedeligt, at Kommis¬
O*22
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28. Sept. sionens Myndighed i denne Henseende delegeres til dens

lægekyndige Medlem.

Foranlediget heraf skal man, idet man bemærker, at

de i fornævnte Lovs § 16, 2. Punktum, omhandlede Paabud

om Desinfektion maa udgaa fra Sundhedskommissionen,

tjenstligst melde, at Ministeriet vel som almindelig Regel

maa fastholde, at Kommissionens Beslutninger kræve Del¬

tagelse af dens forskjellige Medlemmer, der saaledes ikke

kunne overdrage det til et eller flere Medlemmer paa dens

Vegne at træffe Bestemmelse, men dette udelukker selv¬

følgelig ikke, at der af Kommissionen kan fastsættes en vis

Regel for mødende Tilfælde af ensartet Beskaffenhed saa¬

ledes, at det for disse overlades et enkelt Medlem i Over¬

ensstemmelse med de vedtagne almindelige Grundsætninger

at tage Bestemmelse for det enkelte Tilfælde.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. (til Biskoppen28. Sopt.

over Aalborg Stift) ang. Fremgangsmaaden, naar

fraskilte Ægtefolk ønske at fornye Samlivet med

hinanden.

Med behagelig Skrivelse af 24. Juli d. A. har Deres

Høiærværdighed hertil indsendt et Andragende, hvori Sogne¬

præsten for Nykjøbing, Lødderup og Elsø Menigheder

forespørger, hvorledes han skal forholde sig med Hensyn

til, at Tjenestekarl N. N. og hans tidligere Hustru, hvis

Ægteskab ved kongelig Bevilling af 27. Februar 1884

blev fuldstændig hævet, nu ønske at fornye Samlivet med

hinanden.

I Anledning heraf har Ministeriet brevvexlet med Ju¬

stitsministeriet, der efter Brevvexling med Amtmanden over

Thisted Amt har meddelt, at naar det oplyses, at den i

allerhøieste Resolution af 17. Oktober 1815 foreskrevne
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Fremgangsmaade er iagttaget, vil den fornævnte Skilsmisse= 28. Søpt.

bevilling blive kasseret. Hvilket tjenstligst meddeles Deres

Høiærværdighed*).

Justitsmin. Cirk. (til Overpræsidenten i Kjø¬ 10. Okt.

benhavn og samtlige Amtmænd) ang., at det ved

Udlevering af Bevillinger til i levende Live at ind¬

kalde sine Kreditorer vil være at paase, at disse

Bevillinger ikke gives til Personer, der have været

under Konkurs, førend det er godtgjort, enten at

Boet er extraderet, eller at Vedkommende har

fyldestgjort alle dem, der have anmeldt Krav

i Boet.

Justitsmin. Skr. (til Amtmanden over Aarhus 10. ORt.

Amt) ang., hvorvidt Udgifter ved en Epidemi, for¬

inden denne i Henhold til Ministeriets Resolution

tages under offentlig Behandling, kunne refunderes

af det Offentlige.

Ved hertil at indsende en Fortegnelse over Udgifter ved

den i Lærer N. N.s Husstand udbrudte Epidemi af ond¬

artet Halssyge, der i Henhold til Justitsministeriets Re¬

solution af 4. August d. A. er taget under offentlig Be¬

handling, har Hr. Stiftamtmanden af Hensyn til, at samtlige

*) Paa dertil given Anledning meddelte Ministeriet
senere Biskoppen, at det maatte være overladt til de
Paagjældende selv at indsende Silsmissebevillingen
til Kassation i Institsministeriet, ledsaget af en Ud¬
skrift af Kirkebogen, forsaavidt angaar den ved det

ophævede Ægteskabs Fornyelse af Sognepræsten i

Overensstemmelse med den ovennævnte kongelige Re¬
solution foretagne Handling. (Skibsteds Saml.).
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10. Okt. de Foranstaltninger, der havde medført de paa Fortegnelsen

opførte Udgifter, ere trufne før Ministeriets Resolution

blev afgiven, forespurgt, om de nævnte Udgifter, i alt

104 Kr. 54 Øre, kunne refunderes Lærer N. N. af det

Offentlige.

Foranlediget heraf skal man tjenstligst melde, at Mini¬

steriets Resolution af 4. August d. A. ikke har tilbage¬
virkende Kraft, saa at de afholdte Udgifter ikke i Henhold

til denne Resolution kunne refunderes af det Offentlige,
men da vedkommende Sundhedskommission under de i Lov

af 20. April d. A. § 2, 3. Stykke, omhandlede Forhold er

berettiget til foreløbig at sætte de for den offentlige Be¬

handling gjældende Isolations= og Desinfektionsforskrifter i

Kraft, ville de af de omspurgte Udgifter, der hidrøre fra

Udførelsen af disse Forskrifter, forsaavidt de som bemærket

ere givne af Sundhedskommissionen, blive at afholde af det

Offentlige i Henhold til den nævnte Lovs § 21.

10. Okt. Justitsmin. Skr. (til Amtmanden over Randers

Amt) ang. Honorar til en Distriktslæge for en af

ham efter Rekvisition af en Herredsfoged foretagen

Undersøgelse af en Arrestant til Oplysning om

dennes Tilregnelighed.

I behagelig Skrivelse af 18. f. M. har Hr. Amt¬

manden begjært Justitsministeriets Afgjørelse af, hvorvidt

der tilkommer Distriktslægen i N. N. Kjøbstad Honorar for

en af ham efter Rekvisition af Herredsfogden i N. N.

Herreder foretagen Undersøgelse af en Arrestant til Oplys¬

ning, om han kan anses at være fuldt tilregnelig, idet

De har bemærket, at der efter Indholdet af Ministeriets

Skrivelse af 7. April d. A. (Ministerialtidende 1 Nr. 105)*)

er opstaaet Tvivl om dette Spørgsmaal.

*) Se ovensor Side 297.
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Foranlediget heraf skal man tjenstligst melde, at Di¬ 10. Okt.

striktslægen i Henhold til Plakat af 4. Oktober 1825 Nr.

4, jvfr. Kancelliskrivelse af 30. Juni 1832 (Reskriptsam¬

lingen S. 270—71) og Justitsministeriets Skrivelse af 4.

November 1872 (Ministerialtidende A Nr. 291)*) maa anses

berettiget til at oppebære den af ham krævede Betaling af

1 Kr. for den nævnte Undersøgelse, der ikke er foretagen i

Medfør af den Distriktslægen i Henhold til Instrux af 22.

Oktober 1877 § 8 paahvilende Forpligtelse til at tilse

syge Arrestanter, men efter speciel Rekvisition af Dom¬

meren til Afgjørelse af den paagjældende Arrestants Til¬

regnelighed under Behandlingen og Paadømmelsen af en

Justitssag.

Justitsmin. Cirk. (til samtlige Amtmænd) ang., 12. Okt.

at Amtmændene, naar Indehaverne af Apothekerprivi¬

legier de, derom skulle gjøre Indberetning til Jn¬

stitsministeriet.

Indenrigsmin. Cirk. (til samtlige Amtmænd) 17. ORt.

indeholdende nærmere Forklaring af Bestemmelserne

i Valgloven om de de kommunale Bestyrelser paa¬

hvilende Pligter, særlig med Hensyn til den aarlige

Berigtigelse af Valglisterne til Folkethinget.

Da Ministeriet jævnlig har Leilighed til at erfare, at

de kommunale Bestyrelser ingenlunde altid efterkomme de

dem ifølge Lov om Valgene til Rigsdagen af 12. Juli

1867 paahvilende Pligter med den fornødne Omhu og

Nøiagtighed, og da saadan Forsømmelse maa antages i alt

Fald i de fleste Tilfælde at hidrøre fra mangelfuldt Kjend¬

skab til eller Forstaaelse af Lovens Bud, har Ministeriet

fundet sig foranlediget til at indskærpe og nærmere forklare
— — — —

*) Nærværende Samlings 9. Hæfte Side 354.



Cirk. ang. Folkethings=Valglisterne.5141888.

17. Okt. de herhenhørende Bestemmelser i bemeldte Lov, navnlig for¬

saavidt angaar den aarlige Berigtigelse af Listerne over de

Valgberettigede til Folkethinget.

I Forbindelse hermed har man tildels efter den An¬

ledning, som dertil er given ved de Tid efter anden ved

Prøvelse af Valgbreve i Folkethinget førte Forhandlinger

fundet det hensigtsmæssigt tillige at henlede Opmærksom¬

heden paa forskjellige Punkter vedrørende Fremgangsmaaden

ved Folkethingsvalg, med Hensyn til hvilke der har vist sig

at herske Uklarhed eller Mangel paa tilstrækkelig Agtpaa¬

givenhed fra Valgbestyrelsernes Side.

I Henhold hertil skulde man til Efterretning for de

kommunale Bestyrelser og for vedkommende Valgbestyrelser

tjenstligst melde følgende:

I. Angaaende Valglisterne.

Valglisterne, der selvfølgelig maa indeholde en An¬1)

givelse af, for hvilken Kommune og for hvilket Aar de

gjælde, maa indrettes nøiagtig efter den i Valglovens § 9

givne Anvisning, saaledes at de i forskjellige dertil ind¬

rettede Rækker indeholde Vælgernes fulde Navn, Alder,

Livsstilling og Bopæl samt Plads til Indførelse af Væl¬

gernes Stemmegivning ved navnlig Afstemning. Væl¬

gernes Navne — med Tilføining af Løbenumre — opføres

for hele Kommunens Vedkommende i nafbrudt Række efter

Bogstavfølge og maa, selv om Kommunen bestaar af flere

Sogne eller andre mindre Distrikter, ikke ordnes efter disse.

Ved Bogstavfølge forstaas Rækkefølgen af Efternavnene,

saaledes at disse anføres først og derefter Fornavnene.

Efternavne med samme Begyndelsesbogstav ordnes atter

indbyrdes alfabetisk efter de følgende Bogstaver i Navnet.

Ved Angivelse af Livsstilling maa omhyggelig undgaas

vildledende Betegnelser, hvorved navnlig bliver at iagttage,

at der ikke som ,Bestyrer“(Gaardbestyrer, Husbestyrer, Avls¬

bestyrer, Meieribestyrer osv.) eller under anden Benævnelse
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optages Personer, som i Virkeligheden staa i privat Tjeneste= 17. Okt.

forhold uden at have egen Husstand.

2) Den aarlige Affattelse af Valglisterne, der gjælde

fra 1. April til 31. Marts i det paafølgende Aar, skal

paabegyndes og være tilendebragt i Løbet af de sidste

14 Dage af Februar Maaned. Ved denne Affattelse

lægges de gjældende Valglister til Grund, saaledes at Kom¬

munalbestyrelsen for hver enkelt paa disse opført Vælgers

Vedkommende af egen Drift optager til fornyet Under¬

søgelse, hvorvidt han er i Besiddelse af samtlige Betingelser

for Valgret i Kommunen; derhos paahviler det Kommunal¬

bestyrelsen, ligeledes af egen Drift, at medtage paa de nye

Lister alle i Kommunen bosatte, hidtil ikke opførte Valg¬

berettigede. Forsaavidt Tvivl i saa Henseende maatte opstaa

hos Kommunalbestyrelsen, er det dens Pligt, uden at af¬

vente mulige Paastande om Udeladelse af eller Begjæringer

om Optagelse paa Listen, selv at indhente de til Tvivlens

Afgjørelse fornødne Oplysninger (Valglovens § 11).

Jøvrigt bemærkes, at den, der ikke allerede ved Li¬

sternes Affattelse opfylder Betingelserne for Valgret eller

inden den nærmest paafølgende 1. April vil have opfyldt

Betingelserne angaaende Alder og Bopæl i Valgkredsen

(Valglovens §§ 1 og 6), vil være udelukket fra at optages

paa Hovedvalglisten for det paagjældende Aar. Dette maa

saaledes antages at finde Anvendelse paa den, der først

efter Udgangen af Februar Maaned opnaar Indfødsret

eller Æresopreisning, erholder sit Bo extraderet, tilbage¬

betaler eller erholder eftergivet en ham tilstaaet Fattig¬

understøttelse osv.

3) Paa den i Lovens § 10 i Slutningen omhandlede

Tillægsliste, der affattes særskilt og ikke som Paategning

paa Hovedvalglisten, maa ikkun opføres saadanne Personer,

der i Løbet af det Aar, for hvilket Valglisterne skulle gjælde,

enten ville fylde det 30. Aar eller ville have havt
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17. Okt. fast Bopæl i et Aar i Valgkredsen. Da den Dag i Aaret,

paa hvilken de ville opfylde disse Betingelser, udtrykkelig

skal angives, maa der hertil indrettes en særlig Rubrik paa

Tillægslisten, der iøvrigt bliver at affatte paa samme Maade

som foreskrevet med Hensyn til Hovedlisten.

Naar Hovedvalglisten og Tillægslisten ere af¬4)

fattede, forsynes de, forinden de fremlægges til Eftersyn,

hver især med Underskrift af Kommunalbestyrelsen eller

dennes Formand umiddelbart ved Slutningen af Vælgernes

Navnerække.

5) Valglisten med Tillægsliste skal fra den 1. til den

8. Marts, begge Dage indbefattede, fremligge til al¬

mindeligt Eftersyn i mindst 6 Timer hver Dag paa et for

Kommunens Beboere bekvemt Sted (Valglovens § 12);

det er en Selvfølge, at kun et offenligt Lokale (saasom

Thinghus, Raadhus, Sogneraadslokale, Fattiggaard, Skole,

Kro) kan anses som „bekvemt“ Sted, og at Listerne derfor

ikke bør fremlægges til Eftersyn i private Boliger. Med

Hensyn til Fremlæggelse af bekræftede Afskrifter af Listerne

i større Kommuner eller Landkommuner, der bestaa af flere

Sogne, maa nøie iagttages Bestemmelserne i Lovens § 12,

2. og 3. Punktum. — Bekjendtgjørelse om Listernes Frem¬

læggelse skal ske med mindst 8 Dages Varsel, altsaa

senest ottende Dagen inden Udgangen af Februar Maaned.

Som Bekjendtgjørelsesmaade skal i Landkommunerne Læs¬

ning til Kirkestævne anvendes, men det maa anses for hen¬

sigtsmæssigt ved Siden heraf tillige at anvende Bekjendt¬

gjørelse paa anden Maade efter Egnens Skik og Brug,

navnlig gjennem de stedlige Blade.

Efter at Listerne have fremligget til almindeligt6)

Eftersyn, hvorom de af Kommunalbestyrelsens Formand

forsynes med fornøden Attestation, kan der kun foretages

Forandringer eller Tilføininger i samme i Henhold til frem¬

komne Klager, som under nøie Iagttagelse af Forskrifterne
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i Lovens §§ 13 og 14, jvfr. § 20 i Slutningen, finde deres 17. Olt.

Afgjørelse i et af Kommunalbestyrelsen afholdt offentligt

Herved er at bemærke:Møde. —

at der kun kan tages Hensyn til skriftlige Klager;

at behørig Tilsigelse af Parterne til Møde maa finde

Sted, og at der samtidig med Tilsigelsen maa leveres

dem, imod hvis Optagelse paa Listerne der er ind¬

givet Klage, Afskrift af denne;

Klagen bliver at fremlægge til Kommunalbestyrelsensat

Forhandlingsprotokol, i hvilken tillige en kort An¬

givelse af, hvorpaa den enkelte Klage gaar ud, maa

indføres;

at det af Protokollen maa fremgaa, om de Indvarslede

have givet Møde eller ere udeblevne;

at de fremkomne Klager skulle afgjøres efter de af

Parterne tilveiebragte Dokumenter og Vidnefor¬

klaringer, og at Kommunalbestyrelsen derfor er ube¬

rettiget til at støtte sin Kjendelse alene paa sin egen

formodede Kundskab til Forholdene;

Kommunalbestyrelsens Kjendelser skulle tilføres For¬at

handlingsprotokollen;

at der paa Grundlag af, hvad der er tilført Protokollen,

gives Valglisten en Paategning, der paa en tydelig og

overskuelig Maade angiver, hvilke af de paa Listen op¬

førte Personer der blive at udslette, og hvilke forbi¬

gaaede Vælgere der blive at tilføie paa Listen;

denne Paategning underskrives af Kommunalbe¬ut

styrelsens Formand;

de med Urette paa Listen opførte Personers Navneat

overstreges paa vedkommende Sted i Listen med en

Henvisning til fornævnte Paategning; samt

der paa de Steder i Listen, hvor de forbigaaede Væl¬at

geres Navne efter Bogstavordenen burde have været

anførte, gjøres en Henvisning til samme Paategning.



1888.

17. Okt.

Cirk. ang. Folkethings-Valglisterne.518

Om den saaledes berigtigede Valgliste — der selv¬

følgelig under alle Omstændigheder bliver at opbevare

egner sig til at benyttes ved forefaldende Valg, maa bero

paa Antallet af de i Henhold til de afgjorte Klager i Listen

foretagne Rettelser; er disses Antal saa stort, at Listens

Benyttelse ved Valghandlingen skjønnes at være ubekvem,

bliver Listen at omskrive med fortløbende Numre, saaledes

at den erholder den fornødne Overskuelighed derved, at

Rettelserne; indføres paa deres Plads, og den saaledes

omskrevne Liste at forsyne med Underskrift af Kommunal¬

bestyrelsens Formand, men saadan Omskrivning maa da

ufortøvet finde Sted.

Efter Forholdets Natur og Forudsætningen i Valg¬7)

lovens § 18 maa det antages, at der ogsaa efter Valg¬

listernes endelige Berigtigelse bør være Adgang for Kom¬

munens Beboere til at gjøre sig bekjendte med sammes

Indhold. For ikke herved at paaføres ufornøden Uleilighed

maa Kommunalbestyrelsen imidlertid være berettiget til paa

passende Maade at begrændse Adgangen til saadant Efter¬

syn, saasom ved dertil at fastsætte en bestemt Ugedag i et

vist Tidsrum, ligesom det er en Selvfølge, at Eftersynet

kun bør tilstedes under fornøden Kontrol.

Den Afskrift af Valglisten eller af den omskrevne8)

Valgliste (med Tillægsliste), der ifølge Lovens § 15 strax

efter dens endelige Berigtigelse skal tilstilles Formanden for

Valgstedets Kommunalbestyrelse, skal udtrykkelig tilkjendegive

sig som „Afskrift“ den bør tillige omfatte de Paategninger,

der i Overensstemmelse med det Foranførte ere meddelte

de originale Lifter af Kommunalbestyrelsen eller dens For¬

mand, hvorhos dens Rigtighed maa være bekræftet af

Sidstnævnte. Disse Afskrifter betragtes som henhørende til

Valgstedets Kommunalbestyrelses Arkiv, hvor de som Følge

heraf skulle forblive beroende ogsaa efter Udløbet af det

Aar, for hvilket de ere gjældende.
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9) De originale Valglister, der ifølge Lovens § 25 17. Okt.

medbringes til Valget af det eller de fra Kommunen

mødende Medlemmer af Valgbestyrelsen, og som i Over¬

ensstemmelse med § 43 efter Valget tilbageleveres Kom¬

munen, blive af dennes Bestyrelse at opbevare for at af¬

Med Hensyn tilbenyttes ved Affattelsen af nye Lister. —

Adgangen for Kommunens Beboere til Eftersyn af de ved

Valget benyttede Lister, henvises til, hvad ovenfor under

Nr. 7 er bemærket.

II. Angaaende Fremgangsmaaden ved

Folkethingsvalg.

Naar Valg er udskrevet, maa Bekjendtgjørelse1)

herom ske i nøie Overensstemmelse med Lovens § 34.

Det bliver saaledes at iagttage:

at det eller de Medlemmer af Valgbestyrelsen, som ere

valgte for den Kommune, hvor Valghandlingen skal

foregaa, jvfr. § 24, i vedkommende Stiftsavis med

i det mindste 8 Dages Varsel, bekjendtgjøre Dagen

og Klokkeslettet for Valgets Afholdelse;

de snarest ske kan om bemeldte Dag og Klokkesletat

underrette de kommunale Bestyrelser i Valgkredsen, for

at den befalede Bekjendtgjørelse herom, ligeledes med 8

Dages Varsel, kan ske i hver af de til Valgkredsen

hørende Kommuner paa den Maade, som paa hvert

Sted er brugelig og navnlig for Landkommunernes

Vedkommende ved Kirkestævne de tvende sidste

Søndage før Valgdagen; samt

Mødestedet, hvor Valghandlingen er bestemt tilat

at foregaa, ligeledes bekjendtgjøres af ovennævnte

Delegerede for Valgstedets Kommunalbestyrelse samtidig

med eller snarest muligt efter Bekjendtgjørelsen om

Dagen og Klokkeslettet for Valget.
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2) Underretning om, naar og hvorledes Valgets Be¬

kjendtgjørelse i hver af de til Valgkredsen hørende Kom¬

muner i Henhold til Lovens § 34 har fundet Sted, maa i

betimelig Tid, senest paa selve Valgdagen, tilstilles Valg¬

bestyrelsen.

3) Valgbestyrelsens Formand aabner, leder og slutter

Valghandlingerne (Valglovens § 35), under hvilke han maa

give Valgkandidaterne og deres Stillere fuld Frihed til at

udtale sig. Jøvrigt staar det udelukkende til ham at

afslutte Forhandlingerne, naar han af Hensyn til Valg¬

handlingens Tilendebringelse eller af andre Grunde anser

det rigtigt. At ogsaa Formanden i Henseende til alt, hvad

der efter Valgloven paahviler ham, er undergiven Straffe¬

ansvar efter Valglovens § 92, er en Selvfølge.

Opretholdelse af fornøden Orden under Valghandlingen

og den skriftlige Afstemning falder ikke ind under For¬

mandens Ledelse af Valget, men maa — ligesom ved andre

offentlige Møder og Forhandlinger — paahvile vedkommende

Politiøvrighed.

4) De originale Valglister fra hver Kommune skulle

medbringes til Valgstedet af den eller dem, der møde paa

Kommunens Vegne som Medlemmer af Valgbestyrelsen.

5) Valglisterne skulle føres af Valgbestyrelsens egne

Medlemmer, og det maa anses som bedst stemmende med

Forholdets Natur, ligesom det ogsaa synes forudsat i

Lovens § 42 i Slutningen, at Listerne fordeles saaledes,

at hvert Medlem kommer til at føre Listen for den

Kommune, fra hvilken han er delegeret. Til andre end et

Medlem af Valgbestyrelsen, og da alene til en anden

Vælger, maa ifølge Lovens § 40 Førelsen af en Valg¬

liste kun overdrages, „hvor det maatte være nød¬

vendigt“ saasom, da Formanden ikke deltager i Mod¬

tagelsen af Valgstemmer, i det Tilfælde, at der fra hver

Kommune ifølge Lovens § 23 kun er mødt eet Medlem af
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Valgbestyrelsen eller naar i Overensstemmelse med Lovens 17. Okt.

§ 40 i større Kommuner Afskrifter af forskjellige Dele af

Valglisten benyttes i Stedet for selve Listen. Om hvorvidt

saadan Nødvendighed er tilstede, træffes Bestemmelse af den

samlede Valgbestyrelse.

6) Stemmelisterne føres af tilstedeværende Vælgere,

der hertil beskikkes af den samlede Valgbestyrelse. —Om

end Valgloven ikke indeholder noget udtrykkeligt Forbud

imod, at Stillere for Valgkandidaterne antages til at føre

Stemmelisterne, maa det dog anses for rettest, at dette saa¬

vidt muligt ikke finder Sted.

7)Ved den navnlige Afstemning maa der træffes

fornødne Foranstaltninger til, at der paa Afstemningsstedet

haves fri og uhindret Adgang for hver enkelt Vælger til

at afgive Stemme umiddelbart ved Valgbordene. —Valg¬

listeførerne have nøie at paase, at den Stemmendes Navn

findes paa Valglisten eller Tillægslisten. De ere uberet¬

tigede til at modtage Stemme for nogen paa Tillægslisten

opført Person, ved hvis Navn der mangler den i Lovens

§ 10 foreskrevne udtrykkelige Angivelse af den Dag i

Aaret, paa hvilken hans Valgret indtræder. Endvidere

maa det strængt iagttages, at den Stemmendes Navn

saavelsom den Kandidats Navn, hvem han har givet sin

Stemme, efter Tilførselen oplæses for Vælgeren, forinden

han aftræder.

Afstemningens Slutning skal foregaa i nøie Over¬8)

ensstemmelse med Forskrifterne i Lovens § 42, og der haves

ikke Hjemmel til, efter at Afstemningen ved de enkelte

Valglister er sluttet og Listerne samlede paa det forinden

Afstemningens Begyndelse betegnede Sted, at fastsætte nogen

bestemt Tidsfrist, efter hvis Udløb ingen Stemmer yder¬

ligere ville blive modtagne, hvorimod Afstemningen, efter at

Valgbestyrelsens Formand for Valgforsamlingen har bekjendt¬
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17. Okt. gjort, at dette vil ske, bliver at slutte, naar ingen er til¬

stede, som begjærer at deltage i Valget.

9) Valgbogen, hvoraf en Udskrift danner Grundlaget

for Prøvelsen af det stedfundne Valgs Gyldighed, bør

føres saa fyldigt og nøiagtigt som muligt i Henhold til

den i Lovens § 28 indeholdte Anvisning. Til Valgbogen

fremlægges de ved Valget førte Valg= og Stemmelister med

udtrykkelig Bemærkning om, hvorvidt de originale Valglister

have været tilstede for samtlige til Valgkredsen hørende

Kommuners Vedkommende, samt endvidere de til Valg¬

bestyrelsen indløbne skriftlige Meddelelser, derunder An¬

meldelse af Kandidater og Fortegnelse over deres Stillere

(Lovens § 30). Valgbogen bør ligeledes indeholde Oplys¬

ning om de Meddelelser, der under Valghandlingen ere

givne Forsamlingen af Valgbestyrelsens Formand, navnlig

vedrørende Afstemningen. Endvidere maa det af Valgbogen

udtrykkeligt fremgaa:

at Forskrifterne i Lovens § 34 om Valgets Bekjendt¬

gjørelse nøie ere overholdte, i benægtende Fald hvilke

Mangler der ere forefundne;

Valgbestyrelsens Formand for Forsamlingen harat

fremstillet de anmeldte Valgkandidater og den eller

de Vælgere, som stille dem (Lovens §'35, jvfr. § 30

i Slutningen);

det er paaset, at intet af Valgbestyrelsens Medlemmerat

er blevet anmeldt og godkjendt som Stiller for nogen

af Valgkandidaterne (Lovens § 29) eller har udtalt

sig for Vælgerforsamlingen for eller imod, en Kan¬

didats Valg (Lovens § 35);

Kontraprøve er foretagen i de Tilfælde,: hvor enat

Kandidat er valgt ved Kaaring uden Modkandidat;

samt

navnlig Afstemning,; hvor saadan har fundet Sted,at

er begjært i Overensstemmelse med Lovens § 38 og
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inden Udløbet af den der fastsatte Frist af et Kvarter, 17. Okt.

efter at Kaaringens Udfald er kundgjort.

10) Ifølge Valglovens § 28 skal Valgbogen opbevares

af Kommunalbestyrelsen for det Sted, hvor Valget er af¬

holdt, og den maa saaledes end ikke i forbigaaende Anled¬

ning bero i privat Værge. — Den Udskrift af hvad der er

tilført Valgbogen, der senest 8 Dage efter Valget skal til¬

stilles Indenrigsministeriet, maa derfor tages i Valgbe¬

styrelsens Møde paa Valgdagen eller om fornødent i et

senere afholdt Møde af Valgbestyrelsen.

——— — —

Sluttelig henledes Kommunalbestyrelsernes og Valg¬

bestyrelsernes Opmærksomhed paa, at Forsømmelighed i

Udførelsen af de dem efter Valgloven paahvilende Forret¬

ninger vil medføre justitiel Tiltale til Straf efter Lovens

§ 92 (Bøder fra 20—400 Kr.), forsaavidt Forseelsen ikke

efter Lovgivningens Bestemmelser maatte have større Straf

til Følge.

Et Antal Exemplarer af nærværende Cirkulære vil blive

tilstillet D'Hrr. Amtmænd dels til Fordeling blandt samtlige

Kommunalbestyrelser dels til Opbevaring og Udlevering til

Valgbestyrelserne ved fremtidige Folkethingsvalg.

Allerhøieste Resolution ang., hvad der forstaas 17. Okt.

ved „dansk Adel“ i Fundats for det adelige Stift

Vallø af 14. Mai 1838 § 9, I. Punktum. (Ju¬

stitsministeriet).

Indm. Saml. pag. 364.

Indenrigsmin.:Skr. (til Bestyrelsen for dansk 23. OEt.

Fiskeriforening) ang., at man ikke anser Fartøier

af under 20 Register=Tons Brutto forpligtede til
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23. Okt. at føre Lanterner af den i Indenrigsministeriets Be¬

kjendtgjørelse Nr. 23 af 18. Februar 1887 om¬

meldte Størrelse, naar Lanternerne iøvrigt ere af

saadan Beskaffenhed, at de ere synlige i den i Be¬

kjendtgjørelsen angivne Udstrækning.

1. Nov. Justitsmin. Skr. (til Amtmanden over Svend¬

borg Amt) ang., at der ikke for Tiden kunde af¬

kræves en Barnefaders Forsørgelseskommuue et ham

ved Dom paalagt Bidrag til hans uægte Barns Un¬

derhold, da Bidragets Størrelse ikke kunde fastsættes

som Følge af, at Dommen paa Grund af hans

Ophold i Udlandet ikke var forkyndt for ham.

I Anledning af Hr. Kammerherrens behagelige Skri¬

velse af 21. f M., hvori De anholder om Justitsmini¬

steriets Resolution for, hvorvidt Sogneraadet for N. N.

Kommune i Medfør af § 4 i Lov om Underholdnings¬

bidrag til uægte Børn af 20. April d. A m. m. kan

anses pligtig til i Egenskab af Tjenestekarl N. N.s For¬

sørgelseskommune forskudsvis at udrede de skyldige Under¬

holdningsbidrag til et af ham med Pigen N. N. avlet

uægte Barn, naar disse Bidrag, som det ved N. N. Her¬

reders Dom af 1882 er paalagt Barnefaderen at udrede

til Barnets 14. Aar efter Overøvrighedens nærmere Be¬

stemmelse, ere blevne fastsatte af Amtet, skal man tjenstligst

melde, at da den ovennævnte Dom ikke er bleven for¬

kyndt for bemeldte Barnefader, og da denne nu opholder

sig i Udlandet, vil Bidragets Størrelse ikke kunne fastsættes

af nogen Øvrighed her i Landet, og at der saaledes ikke

for Tiden kan afkræves Barnefaderens Forsørgelseskommune

noget Bidrag til Barnets Underhold.
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Fællesregulativ for Statens Sindssygeanstalter. 3. Nov.

Nr. 203.(Justitsministeriet).

Indm. Saml. pag. 364.

Justitsmin. Skr. (til Amtmanden over Aal¬ 3. Nov.

borg Amt) ang., hvorvidt der skal gjøres Til¬

førsel til Skifteprotokollen om Ind= og Udbetalinger

i et Bo.

I Hr. Stiftamtmandens behagelige Skrivelse af 7.

September d. A. har De meddelt, at det ved de af Dem

for Aarene 1886—87 og 1887—88 foretagne Eftersyn af

N. N. Kjøbstads Skifterets Protokoller har vist sig, at der

ved bemeldte Skifteret med Hensyn til de under Boers

Behandling forefaldende Ind= og Udbetalinger finder den

Ordning Sted, at det Beløb, der ind= eller udbetales,

strax føres henholdsvis til Indtægt eller Udgift i Kasse¬

bogen, forsaavidt Udgiften angaar, imod Afgivelse af sær¬

skilt Kvittering, der da vedlægges Boets Papirer, hvorimod

der ikke finder nogen Tilførsel desangaaende Sted i Skifte¬

protokollen.

Da Hr. Stiftamtmanden har forment, at denne

Ordning er stridende imod Bestemmelserne i Kaucelli¬

skrivelse af 17. Juni 1834, jvfr. Kancellicirkulære af 14.

Marts 1829, hvorefter Ind= og Udbetalinger i Boer

strax ville være at specificere i Skifteprotokollen, der, for¬

saavidt Udbetalingerne angaar, tillige bør indeholde Mod¬

tagerens personlige Kvittering eller Oplysning om Kvit¬

terings Fremlæggelse, har De indstillet den saaledes imellem

Dem og Skifteretten værende Meningsulighed til Mini¬

steriets Afgjørelse.

Foranlediget heraf skal man tjenstligst melde, at Jn¬

stitsministeriet vel med Dem maa være enigt i, at Skifte¬
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protokollen bør indeholde fornøden Oplysning om alle

Ind= og Udbetalinger, der passere under et Bos Be¬

handling, ligesom alle Kvitteringer for Modtagelsen af

Beløb fra Boet bør fremlægges til Protokollen, forsaavidt

Kvitteringerne ikke meddeles i denne, men at man maa

formene, at der ved Forordning om Kancelliets Kasse= og

Regnskabsvæsen af 8. Juli 1840 er indtraadt den For¬

andring i de ved Kancellicirkulære af 14. Marts 1829 og

Kancelliskrivelse af 17. Juni 1834 foreskrevne Regler, at

det ikke kan anses for nødvendigt, at der strax gjøres

Tilførsel til Skifteprotokollen om Ind= og Udbetalinger,

hvorimod det maa anses for tilstrækkeligt, at fornøden Be¬

mærkning i og Fremlæggelse til Skifteprotokollen sker i den

første efter vedkommende Ind= og Udbetaling forefaldende

Skiftesamling.

Justitsmin. Skr. (til Amtmanden over Kjøben¬

havns Amt) ang., at Apothekerregninger vedrørende

Desinfektionsforanstaltninger i Henhold til § 16 i

Lov af 20. April 1888 om Foranstaltninger mod

Udbredelsen af smitsomme Sygdømme ville være at

undergive Revision af det kongelige Sundhedskol¬

legium, og at Desinfektionen som Regel ikke behøver

at foregaa under Politiets Tilsyn.

Ved at tilbagesende de med Hr. Kammerherrens be¬

hagelige Skrivelse af 21. September d. A. hertil indsendte

Opgjørelser af Udgifter ved Desinfektionsforanstaltninger,

som i Henhold til § 16 i Lov af 20. April d. A. om For¬

anstaltninger imod Udbredelse af smitsomme Sygdømme ere

foretagne i N. N. Birk, skal man med Bemærkning, at

Ministeriet iøvrigt ikke har fundet noget imod bemeldte

Opgjørelse at erindre, tjenstligst melde, at de til samme
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hørende Apothekerregninger ville være at undergive Revision 5. Nov.

af det kongelige Sundhedskollegium, hvorhos man med

Hensyn til, at der er beregnet Diæter til forskjellige

Politibetjente, som have ført Tilsyn med Desinfektionen,

bemærker, at det er en Forudsætning for Loven, at der af

Sundhedskommissionen dertil antages paalidelige Folk, som

ere kjendte med Desinfektion, saa at Desinfektion som Regel

ikke behøver at foregaa under Politiets Tilsyn, samt at der

i hvert Fald ikke kan tilkomme Politibetjentene Diæter uden

i Overensstemmelse med de almindelige Regler for deres

Virksomhed indenfor Jurisdiktionen.

Justitsmin. Skr. (til Amtmanden over Aarhus 6. Nor¬

Amt) ang. Honorar til Distriktslæger for Epidemi¬

reiser.

Ved hertil at indsende et til Dem indgivet An¬

dragende, hvori Distriktslægen paa N. N. blandt andet

anholder om, at der maa blive ham tillagt en fast Betaling

for hver Epidemireise til N. N., har Hr. Stiftamtmanden

i behagelig Skrivelse af 26. f. M. indstillet til Ju¬

stitsministeriets Afgjørelse, hvorledes Distriktslægens Be¬

fordringsgodtgjørelse for de ommeldte Reiser vil være at

beregne.

Foranlediget heraf skal man tjenstligst melde, at medens

der ikke vil kunne blive Spørgsmaal om at tillægge Di¬

striktslægen en fast Godtgjørelse for hver Reise, maa der i

Henhold til Lov om Foranstaltninger imod Udbredelse af

smitsomme Sygdømme af 20. April d. A. § 20 ved de

ommeldte Reiser tilkomme ham fri Befordring, forsaavidt

angaar den Del af Reisen, der foretages til Lands, beregnet

til 2 Kr. pr. løbende Mil, og forsaavidt angaar den Del,
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6. Nov. der foretages til Søs, efter Regning, samt Diæter i Henhold

til Lovens Vestemmelser herom.

9. Nov. Justitsmin. Skr. (til Amtmanden over Odense

Amt) ang., at Udgifterne ved Kur og Begravelse

af et uægte Barn, som var blevet dræbt af Barne¬

moderen, ikke kunde betragtes som Delinkventom¬

kostninger.

I et af Hr. Kammerherren under 22. f. M. hertil

indsendt Andragende har Udvalget for N. N. Kjøbstads

Fattigvæsen paaanket en af Dem under 6. f. M. afgiven

Resolution, hvorefter nævnte Kjøbstads Kommune skal re¬

fundere en anden Kommune Udgifterne ved Kur og Be¬

gravelse af et af Pigen N. N. den 3. Juli d. A. født og

et Par Uger senere af hende dræbt Barn, idet Udvalget

har villet gjøre gjældende, at disse Udgifter henhøre under

Delinkventomkostningerne i den mod den nævnte Pige for

Barnemordet anlagte Justitssag, og som saadanne maa ud¬

redes af Amtsrepartitionsfonden.

Foranlediget heraf skal man tjenstligst melde, at de

omhandlede Udgifter ikke kunne betragtes som Delinkvent¬

omkostninger, jvfr. Kancelliskrivelse af 21. Mai 1825 (Re¬

skriptsamlingen pag. 194).

9. Nov. Justitsmin. Skr. (til Amtmanden over Randers

Amt) ang., at en af vedkommende Oversundheds¬

kommission vedtagen Vestemmelse om, at en af In¬

stitsministeriet anordnet offentlig Behandling af en

Epidemi skal ophøre, ikke ndkræver Justitsministeriets

Approbation.
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Institsmin. Skr. (til Amtmanden over Hjør¬ 14. Nov¬

ring Amt) ang., hvorvidt der tilkom en Distrikts¬

læge Diæter for paa en Fattiggaard uden særlig

Anledning fra Sogneraadets Side at have tilset en

sindssyg Patient, der kort forinden efter Sogne¬

raadets Begjæring var taget under Behandling af

Distriktslægen.

Med behagelig Skrivelse af 3. d. M. har Hr. Amt¬

manden hertil indsendt et Andragende, hvori Sogneraadet

for N. N. Kommune begjærer Justitsministeriets Afgjørelse

af en mellem bemeldte Sogneraad og Distriktslægen i

N. N. Kjøbstad opstaaet Meningsforskjel om, hvorvidt der

maatte tilkomme Distriktslægen Diæter for den 14. Juli

f. A. paa nævnte Kommunes Fattiggaard uden særlig An¬

ledning fra Sogneraadets Side at have tilset en sindssyg

Patient, der den 8. s. M. efter Sogneraadets Begjæring

var tagen under Behandling af Distriktslægen. Ved hertil

at indsende Andragendet har De derhos bemærket, at

det saavel efter Sagens Natur som efter Bestemmelsen

i Reglement af 5. Juli 1803 § 19 in tine maa bero

paa Lægen, naar han først efter Sogneraadets Be¬

gjæring har taget en Fattigpatient under Behandling,

at tage Bestemmelse om, naar Patienten bør tilses,

særlig i et Tilfælde som det foreliggende, hvor der maa

antages at have været god Anledning for Lægen til uop¬

holdelig at tilse den Syge, men at det iøvrigt maa staa

Sogneraadet frit for at lade Spørgsmaalet blive afgjort

ved Rettergang.

Foranlediget heraf skal man tjenstligst melde, at

Justitsministeriet maa tiltræde det af Dem saaledes

Udtalte.

Tolvte Hæfte. 23



Skr. ang. Epidemi=Anordning.5301888.

21. Nov Bekjendtgjørelse ang. Kassation af Stempel¬

Nr. 209. mærker ved Fuldmægtige. (Generaldirektoratet for

Skattevæsenet).

Indm. Saml. pag. 375.

21. Nov. Justitsmin. Skr. (til Amtmanden over Viborg

Amt) ang., at offentlig Behandling af en Epidemi

ikke kan anordnes af Distriktslægen, men først ind¬

træder, naar Ministeriets Afgjørelse foreligger m. m.

I Anledning af den med Amtets behagelige Skrivelse

af 13. ds. hertil indsendte Indstilling fra Oversundheds¬

kommissionen for Viborg Amt tillader Justitsministeriet

herved, at den i N. N. Kommune udbrudte Tyfusepidemi

maa tages under offentlig Behandling.

Ved tjenstligst at meddele Hr. Kammerherren Foran¬

staaende skal man derhos ikke undlade at tilføie, at ved¬

kommende Distriktslæge har været uberettiget til paa egen

Haand at anordne offentlig Behandling af bemeldte Epidemi,

men at saadan først indtræder, naar Ministeriets Afgjørelse

foreligger, og at som Følge heraf de ved Behandlingen

hidtil medgaaede Udgifter ikke kunne udredes i Henhold til

Lov om Foranstaltninger imod Udbredelsen af smitsomme

Sygdomme af 20. April d. A. Efter den Anledning, Sagen

dertil giver, bemærkes det endelig, at da bemeldte Lovs § 2,

3. Membrum, alene tillægger Sundhedskommissionen Ret

til at sætte de for den offentlige Behandling gjældende

Isolations= og Desinfektionsforskrifter i Kraft, kan Distrikts¬

lægen ikke være berettiget til at træffe Foranstaltning i saa

Henseende under Forventning af Kommissionens Appro¬

bation, hvorimod den behandlende Læge, altsaa in casn

Distriktslægen, i slige Tilfælde vil have at gaa frem efter

Lovens § 7, sidste Stykke.



Skr. ang. en Kommunes Næringsadkomst. 531 1888.

Kirke= og Undervisningsmin. Cirk. (til samtlige 24. Nor¬

Amtmænd) ang., at den Anerkjendelse, som ligger i,

at en Skole er optagen paa Fortegnelsen over Høi¬

skoler, hvis Elever Skoleraadene kunne understøtte

af det til fattige Høiskoleelever bevilgede Beløb af

Statskassen, kun gjælder, saalænge Skolen forestaas

af deus nuværende Forstander.

Indenrigsmin. Skr. (til Amtmanden over Hol¬ 28. Nov.

bæk Amt) ang., at en Kommune ikke kan erhverve

Næringsadkomst.

Med Amtets behagelige Skrivelse af 12. d. M. har

man modtaget den herfra begjærte Erklæring fra Politi¬

mesteren i N. N. Birk, hvoraf fremgaar, at der under

29. Mai 1878 er meddelt N. N. Sogneraad Næringsbevis

til paa Kommunens Vegne at drive Møllenæring i den til

Kommunens Fattiggaard hørende Mølle, hvorhos Amtet har

oplyst, at der endvidere under 16. Januar 1879 er meddelt

Sogneraadet Næringsbevis paa Bagernæring.

Foranlediget heraf skulde man til behagelig Efterret¬

ning og videre fornøden Bekjendtgjørelse tjenstligst melde,

at den gjældende Næringslovgivning, jvfr. navnlig Lov

af 29. December 1857 § 4, ikke hjemler en Kommune

Adgang til at erhverve Næringsadkomst, og at de om¬

meldte Næringsbeviser derfor ikke burde have været med¬

delte Sogneraadet.

Justitsmin. Skr. (til Amtmanden over Viborg 28. Nov

Amt) ang. en Forespørgsel fra en Herredsfoged, om

ikke de Godtgjørelser til Vidner, der udbetales i

23“



1888.

28. Nov.

29. Nov.

Cirk. ang. Distriktslæge Diæl r.532

Henhold til Loven af 20. April d. A., henhøre til

de Delinkventomkostninger, som ikke kunne affordres

Tiltalte, samt, i bekræftende Fald, om ikke de

under et subsidiært Forhør i en offentlig Sag

paaløbende Udgifter til Vidnegodtgjørelser maa

afholdes af vedkommende kommunale Kasse paa

det Sted, hvor Vidneførselen foretages.

at begge de saaledes fremsatte

Spørgsmaal, som af Dem antaget, efter Justitsministeriets

Formening maa besvares bekræftende.

Justitsmin. Cirk. (til samtlige Amtmænd og

Distriktslæger) ang. Distriktslægens Ret til Be¬

fordring og Diæter i hans Egenskab af Medlem af

Sundhedskommissionen efter Loven af 20. April

1888 § 20.

Da det af flere til Justitsministeriet indkomne Sager

fremgaar, at der efter Emanationen af Loven af 20. April

d. A. om Foranstaltninger imod Udbredelse af smitsomme

Sygdomme har gjort sig forskjellige Anskuelser gjældende

angaaende Distriktslægernes Ret til Befordring, Diæter og

Honorar i forskjellige Tilfælde, finder Justitsministeriet sig

foranlediget til herved at udtale som sin Opfattelse, at der

tilkommer Distriktslægen Ret til Befordring og Diæter i

hans Egenskab af Medlem af Sundhedskommissionen efter

Loven af 20. April d. A. § 20, jvfr. § 21 initio:

a) til Reiser til Møder i Sundhedskommissionen;

b) til Reiser, som foretages efter Sundhedskommis¬

sionens Bestemmelse til Undersøgelse af opstaaede

Sygdomstilfælde med Hensyn til Spørgsmaal om



Skr. ang Apothekerregningers Revision. 533 1888.

offentlig Behandling eller Nødvendigheden af Des= 29. Nov

infektion efter Lovens § 16, og

til Reiser, som foretages efter Forlangende af Fysikusc)

til Konferencer med Hensyn til Spørgsmaal ved¬

rørende den offentlige Behandling.

Saafremt Distriktslægen efter modtagen Indberetning

om Sygdomme skulde finde stedlig Undersøgelse af For¬

holdene fornøden, forinden han forelægger Sundhedskom¬

missionen Sagen til Prøvelse, er han berettiget til at fore¬

tage Reiser i Henhold til Instrux af 22. Oktober 1877

§ 12, der forsaavidt ikke er forandret, men han har da

kun Ret til Befordringsgodtgjørelse og Diæter efter For¬

ordningen af 26. Juni 1844 og Plakat af 4. Oktober

1825; det samme gjælder, hvis han efter særlig Ordre

fra Amtet, forinden offentlig Behandling er indtraadt,

har at foretage Reise for at undersøge opstaaede Sygdoms¬

tilfælde.

Ret til Betaling ved Siden af Befordring og Diæter

efter Loven af 20. April d. A. har Distriktslægen kun for

egentlige Sygebesøg.

Justitsmin. Skr. (til Amtmanden over Ring= 30. Nov.

kjøbing Amt) ang. Indsendelse af Apothekerregninger

til Revision i Sundhedskollegiet.

I Gjensvar paa Hr. Amtmandens Forespørgsel i be¬

hagelig Skrivelse af 29. September d. A. skal man, efter

at have brevvexlet med det kongelige Sundhedskollegium,

tjenstligst melde, at Apothekerregninger for leveret Medicin,

saavel naar de hidrøre fra en Sygdom, der er undergivet

offentlig Behandling ifølge Lov om Foranstaltninger imod

Udbredelse af smitsomme Sygdømme af 20. April d. A.



1888.

30. Nov.

1. Dec.

534 Skr. ang. Kakkelovnes Vedligeholdelse i Kirker.

§ 2, 1. og 2. Stykke, som naar de angaa Syge, der ind¬

lægges til vederlagsfri Behandling paa et almindeligt

Sygehus i Henhold til et af Justitsministeriet i Medfør af

bemeldte Lovs § 2, sidste Stykke, stadfæstet Regulativ, ville

være at indsende til fornævnte Kollegium til Revision. Med

Hensyn til det i bemeldte Skrivelse ligeledes fremsatte

Spørgsmaal om, hvorledes Regnskab over Udgifterne ved

offentlig Behandling vil være at indsende hertil, skal man

henvise Dem til Ministeriets Cirkulære af 4. Mai d. A.,

Nr. 53 i Min. Tid. 4*).

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. (til Biskoppen

over Fyens Stift) ang. en Forespørgsel fra en

Kirketiendeeier om, hvorvidt det paahviler ham eller

Menigheden at vedligeholde de af ham ifølge Me¬

nighedens Begjæring i Henhold til Lov af 7. Juni

1873 § 4 i vedkommende Kirke opsatte Kak¬

kelovne.

at der ifølge bemeldte Lovs §§ 4

og 6 paahviler Kirkeeieren samme Forpligtelse til Kakkel¬

ovnenes Vedligeholdelse i brugbar Stand som til deres

Anskaffelse.

*) Ved i dette Cirkulære at anmode Amtmændene om

at træffe Foranstaltninger til Foretagelsen af de for¬
nødne Valg til Medlemmer af Sundhedskommis¬

sioner og Oversundhedskommissioner i Overensstem¬

melse med Lov 20. April 1888 § 1 tilføiede Justits¬

ministeriet, at de Beløb, som det i Medfør af § 22

paahviler Statskassen at afholde, ville blive anviste

efter den Opgjørelse, som Amtmændene, naar de paa¬

gjældende kommunale Regnskaber ere reviderede, ville

have at tilstille Justitsministeriet.



Skr. ang. smitsom Sygdom. 535 1888.

Indenrigsmin. Skr. (til Amtmanden over Thi¬ 4 Dec.

sted Amt) ang., hvorledes en Forandring i et Sogne¬

raads Sammensætning, hvorved Medlemstallet ned¬

sættes, bliver at gjennemføre.

Ved at meddele, at Thisted Amtsraad paa Andragende

fra N. N. Sogneraad har samtykket i, at Sogneraadets

Medlemsantal, der nu er 9, nedsættes til 7, har Hr. Amt¬

manden i behagelig Skrivelse af 29. f. M. paa Amts¬

raadets Vegne begjært en Udtalelse fra Ministeriet om,

hvorledes den nævnte Forandring bliver at gjennemføre.

I Anledning heraf skulde man til behagelig Efterret¬

ning tjenstligst melde, at Forholdet rettest maatte ordnes

saaledes, at der ved det i indeværende Maaned forestaaende

Valg af den større Del af Sogneraadet vælges 5 Med¬

lemmer, hvoraf 4 paa 6 Aar og 1 paa 3 Aar, hvilket

forud for Valget maatte bringes til Vælgernes Kundskab,

samt at der da ved det om 3 Aar forestaaende Valg af den

mindre Del af Raadet vælges 3 Medlemmer.

Justitsmin. Skr. (til Amtmanden over Fre= 5. Dec.

deriksborg Amt) ang., at de i Medfør af Lov af

2. Juli 1880 her i Landet til Behandling indbragte

Tilfælde af smitsom Sygdøm falde ind under Reglerne

i Loven af 20. April 1888.

Med behagelig Skrivelse af 4. September d. A. har

Hr. Kammerherren fremsendt et Andragende fra Borg¬

mesteren i N. N. Kjøbstad, hvori denne forespørger, om

Landfysikus N. N. har Krav paa Godtgjørelse for Reise¬

udgifter og Diæter i Anledning af en Reise, han den 7.

Mai d. A. foretog til nævnte Kjøbstad for at undersøge,

hvorvidt de fornødne Foranstaltninger vare trufne til at



Sfr. ang. Skolelærerindeexamen.5361888.

5. Dec. hindre Udbredelse af Smitte fra en Koppepatient, der ifølge

en ham ihændekommen Meddelelse fra Stadsfysikus i oven¬

nævnte Kjøbstad var landsat den 3. s. M. fra et forbi¬

seilende engelsk Dampskib og i Medfør af Lov af 2. Juli

1880 indlagt paa det derværende Koppelazaret.

Foranlediget heraf skal man tjenstligst melde, at de i

Medfør af Lov af 2. Juli 1880 her i Landet til Be¬

handling indbragte Tilfælde af smitsom Sygdom efter

Ministeriets Mening ikke mindre end alle andre Tilfælde

af saadanne Sygdomme falde ind under Reglerne i Loven

af 20. April d. A., og at som Følge heraf det af Fysiku

stillede Krav i Overensstemmelse med denne Lovs § 20

maa anses tilstrækkeligt begrundet. Det tilføies, at den

Omstændighed, at Loven af 20. April d. A. finder An¬

vendelse i det angivne Omfang, efter Ministeriets Mening

er uden Indflydelse paa den vedkommende Skib efter

Lov af 2. Juli 1880 § 36 Litra e paahvilende For¬

pligtelse til at afholde de Udgifter, som flyde af vedkom¬

mende Syges Behandling i Epidemilokalet og de Dødes

Begravelse.

7. Doc. Indenrigsmin. Cirk. (til samtlige Amtmænd)

ang., at Amtmændene ville have at opfordre Sogne¬

raadene til at holde vedkommende Posthus, gjeunem

hvilket Sogneraadsformanden modtager det for Sogne¬

raadet bestemte Friexemplar af Lovtidenden, i Kund¬

skab om, hvem der til enhver Tid er Sogneraadets

Formand.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. ang., at der10. Dec.

i Fremtiden ikke vil blive meddelt Nogen, som, efter



Slr. ang. Distriktslægers Epidemibehandling 537 1888.

10. Dec.at have paabegyndt Skolelærerindeexamen, bliver

forhindret fra at fuldende denne, være sig af Syg¬

dom eller af anden Grund, Tilladelse til at under¬

kaste sig en Tillægsexamen i de manglende Fag,

men at den Paagjældende i saadanne Tilfælde

paany maa lade sig examinere i samtlige til Examen

hørende Fag.

Justitsmin. Skr. (til Amtmanden over Svend¬ 13. Dec.

borg Amt) ang., at naar en Distriktslæge som

Epidemilæge overtager Behandlingen af en under

offentlig Behandling værende Sygdom, er der intet

til Hinder før, at der ved Overtagelsen træffes

særlig Aftale med ham om Vederlagets Fastsættelse

paa en fra Lov 20. April 1888 § 20 afvigende

Maade m. m.

Med behagelig Skrivelse af 22. f. M. har Hr. Kam¬

merherren hertil indsendt et Andragende fra Distriktslægen

i N. N. Kjøbstad, hvori denne forespørger, dels hvorvidt

der i Anledning af den under offentlig Behandling tagne

Difteritis= og Skarlagensfeberepidemi i N. N. Kommune i

Medfør af § 20 i Lov af 20. April d. A. kan tilkomme

ham de paa den hoslagte Regning opførte Beløb, dels

hvorvidt der, uanset at Svendborg Amtsrepartitionsfond

udreder en fast aarlig Befordringsgodtgjørelse til Distrikts¬

lægen for hans Embedsreiser, kan tilkomme ham særlig

Befordringsgodtgjørelse for Epidemireiser, idet De har be¬

mærket, at Distriktslægens Beregning formentlig stemmer

med Lovens Ord, hvorhos De har henstillet, hvorvidt der

i fremtidige lignende Tilfælde bør forhandles med vedkom¬



15. Dec.

Nr. 216.

538 B. om Forhandling af Statstjenestens Papir.1888.

13. Doc. mende Epidemilæge i Henhold til 1. Stykke af den an¬

førte § 20.

Foranlediget heraf skal man tjenstligst melde, at da

der ved den nysnævnte Lovbestemmelse er tillagt Epidemi¬

lægen de sammesteds omhandlede Vederlag for hvert Besøg

uden Hensyn til, om der paa samme Reise foretages flere

Besøg, maa man med Dem være enig i, at Distriktslægen

i det foreliggende Tilfælde har været berettiget til at be¬

regne sig de paa Regningerne opførte Vederlag, samt at

der ikke er noget til Hinder for, at der, naar Distriktslægen

som Epidemilæge, jfr. Lovens §6, overtager Behandlingen

af en under offentlig Behandling værende Sygdom, ved

Overtagelsen træffes særlig Aftale med ham om Vederlagets

Fastsættelse paa anden Maade.

Hvad dernæst angaar det om Befordringsudgiften reiste

Spørgsmaal, maa man under Hensyn til den i Lovens

§ 22 indeholdte Bestemmelse anse det for nødvendigt, at de

§ 20 omhandlede Befordringsvederlag udbetales Lægen,i

men man maa paa den anden Side antage det som en

Selvfølge, at de med Distriktslægen indgaaede Overens¬

komster om fast Vederlag af Amtsrepartitionsfonden til Ud¬

redelsen af Befordring, hvilke Overenskomster ere trufne

under Hensyn til den forinden Loven af 20. April d. A.

gjældende Ordning angaaende den offentlige Behandling af

Sygdomme, herefter forandres.

Bekjendtgjørelse om Forhandling af det til Stats¬

tjenestens forskjellige Brug indkjøbte Papir. (Mini¬

steriet for Kirke= og Undervisningsvæsenet).

Indm. Saml. pag. 375.



Skr. ang. Tilsyn med Pleiebørn. 539 1888.

Justitsmin. Skr. (til Amtmanden over Svend¬ 17. Dec.

borg Amt) ang. en Forespørgsel om Forstaaelsen af

forskjellige Punkter i Lov af 20. April 1888 om

Tilsyn med Pleiebørn.

at ifølge den nævnte Lov er det

kun de Børn, der for Betaling ere anbragte som Pleie¬

børn hos andre end Indehaverne af Forældremyndigheden,

der ere undergivne det ved Loven etablerede Tilsyn, men

at man paa den anden Side maa formene, at i Al¬

mindelighed ere alle saadanne Børn, uden Hensyn til

hos hvem de ere anbragte, og ligegyldigt, om Be¬

talingen erlægges en Gang for alle eller i flere Ter¬

miner, om den er stor eller lille, og om den ydes i

Penge eller andre Gjenstande, naar den er bestemt til¬

sagt, undergivne Tilsynet, dog at fra dette ere undtagne

Børn, der ere anbragte som Pensionærer for at søge

Skole. Hvad angaar Lovens § 7 er det afgjørende ikke,

om Betalingen er ydet en Gang for alle for en længere

Aarrække, men om Forældremyndigheden er overgaaet til

de Personer, der have antaget sig Børnene. Det tilføies

slutteligt, at Tilsynet ogsaa angaar de moralske Forhold,

hvorunder Børnene leve.

Justitsmin. Skr. (til Amtmanden over Holbæk 19. Dec.

Amt) ang. en Forespørgsel om Forstaaelsen af §

i Lov om Foranstaltninger imod Udbredelse af smit¬

somme Sygdømme af 20. April d. A.

at medens det ubetinget paahviler

vedkommende Læge at paabyde Anbringelsen af de i Para¬

grafens sidste Stykke omhandlede Tavler, naar det paa¬

gjældende Sygdomstilfælde henhører under de i Lovens



1888.

19. Dec.

20. Dec.

Nr. 217.

20. Doc.

540) Skr. ang. Gebyrberegn. ved Auktion ovrr Høslet.

§ 2, første Stykke, ommeldte Sygdømme, kan han derimod

ikke anses pligtig dertil, naar det paagjældende Sygdøms¬

tilfælde, uagtet det henhører til de Sygdømme, der under

de i Lovens § 2, andet Stykke, omhandlede Betingelser

kunne gjøres til Gjenstand for offentlig Behandling, dog

er af en saadan Beskaffenhed, at det vanskelig vil kunne

tænkes at blive Gjenstand for saadan Behandliug.

Lov om Forlængelse af Varigheden af Loven

14. December 1887 om Foranstaltninger imodaf

den saakaldte Svinedifteritis. (Indenrigsmini¬

steriet).

Indm. Saml. pag. 375.

Finansmin. Skr. (til Ringkjøbing Amt). ang.

Gebyrberegning ved Auktion over Høslet og Efter¬

græsning.

I Anledning af, at N. N. har besværet sig over, at

der ved en den 28. Juni d. A afholdt Auktion til Bort¬

forpagtning for 1888 af Afgrøden paa nogle Enge under

N. N. Herreders Jurisdiktion, ved hvilken Auktion er ud¬

budt dels Ret til Høslet dels Ret til Eftergræsning efter

Høets Bortførelse, er beregnet Gebyr efter Sportel¬

reglementets § 103, jvfr. § 99 (som for Auktioner, over

Løsøre) i Stedet for efter § 100 (som for Auktioner over

faste Eiendomme), har Finansministeriet resolveret, at man

i Overensstemmelse med Finansministeriets Skrivelse af 21.

Marts d. A. (Ministerialtidende A Nr. 58)*), der angik Be¬

*) Meddelelse til 1. Revisionsdepartement om, at Fi¬
nansministeriet, i Anledning af, at der til samme



Skr. ang. kommunal Skatteudskrivning 541 1888.

regningen af Gebyrerne for en Anktion over Græsslet paa 20. Dec.

N. N. Herreders Amtsveie, med hvilken den herommeldte

Auktion over Høslæt og Eftergræsning efter Finansmini¬

steriets Formening i den her berørte Henseende ganske maa

stilles i Klasse, maa anse den foretagne Gebyrberegning

for rigtig.

Indenrigsmin. Skr. (til Amtmanden over 29. Dec.

Sorø Amt) ang. Forstaaelsen af Bestemmelsen i

Kjøbstadskommunallovens § 20 om, at et Byraad

ikke uden Indenrigsministeriets Samtykke kan ud¬

skrive Skat, naar deune er af en vis Størrelse.

I Auledning af den med Amtets Paategning af 4.

d. M. hertil indsendte Skrivelse fra Borgmesteren i N. N.

Kjøbstad skulde man til behagelig Efterretning og videre

fornøden Bekjendtgjørelse tjenstligst melde, at Afgjørelsen

af, hvorvidt Indenrigsministerens Samtykke i Henhold til

Lov om Kjøbstadkommunernes Styrelse af 26. Mai 1868

§ 20 er nødvendigt til Udskrivning af det Skattebeløb,

der af vedkommende Byraad anses fornødent til Dæk¬

ning af Kjøbstadkommunens Udgifter i det paagjældende

Regnskabsaar, maa i Overensstemmelse med, hvad herfra

tidligere gjentagne Gange er statueret, bero paa, om

var indanket en af Revisionsdepartementet afgiven

Decision angaaende Beregningen af Gebyrerne for
en Auktion over Græsslet paa nogle Amtsveie, der
ved Auktionen vare inddelte i Parceller, saaledes at

Opraab skete for hver Parcel, havde resolveret, at
Gebyrerne af vedkommende Retsbetjent vare rigtig
beregnede saaledes: for det Solgtes Beløb efter
Sportelreglementets § 103, jvfr. § 99, og for hvert
af de 17 forgjæves Opraab efter § 115.



1888.

29. Dec.

Skr. ang. kom munal Skattendskrivning.542

Gjennemsnittet af det samlede Beløb af de i de tre

nærmest foregaaende Aar udskrevne (paalignede) kom¬

munale Skatter (Grundskat, Husskat samt Formue= og

Leilighedsskat, hvad enten denne er paalignet ved Hoved¬

eller ved Tillægs=Skatteligningen) med Tillæg af ⅓ derved

overskrides, hvorimod der intet Hensyn bliver at tage til,

om der i noget af de paagjældende 3 Aar i Virkeligheden

er indkommet eller kan ventes at indkomme et mindre

Beløb end det, som har været Gjenstand for Udskrivning

(Paaligning).



Skr. ang. kommunal Skattendskrivning. 541 1888

regningen af Gebyrerne for en Auktion over Græsslet paa 20. Dec.

N. N. Herreders Amtsveie, med hvilken den herommeldte

Auktion over Høslæt og Eftergræsning efter Finansmini¬

steriets Formening i den her berørte Henseende ganske maa

stilles i Klasse, maa anse den foretagne Gebyrberegning

for rigtig.

Indenrigsmin. Skr. (til Amtmanden over 29. Dec.

Sorø Amt) ang. Forstaaelsen af Bestemmelsen i

Kjøbstadskommunallovens § 20 om, at et Byraad

ikke uden Indenrigsministeriets Samtykke kan ud¬

skrive Skat, naar denne er af en vis Størrelse.

I Anledning af den med Amtets Paategning af 4.

d. M. hertil indsendte Skrivelse fra Borgmesteren i N. N.

Kjøbstad skulde man til behagelig Efterretning og videre

fornøden Bekjendtgjørelse tjenstligst melde, at Afgjørelsen

af, hvorvidt Indenrigsministerens Samtykke i Henhold til

Lov om Kjøbstadkommunernes Styrelse af 26. Mai 1868

§ 20 er nødvendigt til Udskrivning af det Skattebeløb,

der af vedkommende Byraad anses fornødent til Dæk¬

ning af Kjøbstadkommunens Udgifter i det paagjældende

Regnskabsaar, maa i Overensstemmelse med, hvad herfra

tidligere gjentagne Gange er statueret, bero paa, om

var indanket en af Revisionsdepartementet afgiven
Decision angaaende Beregningen af Gebyrerne for
en Auktion over Græsslet paa nogle Amtsveie, der
ved Auktionen vare inddelte i Parceller, saaledes at
Opraab skete for hver Parcel, havde resolveret, at
Gebyrerne af vedkommende Retsbetjent vare rigtig
beregnede saaledes: for det Solgtes Beløb efter
Sportelreglementets § 103, jvfr. § 99, og for hvert

af de 17 forgjæves Opraab efter § 115.

Tolvte Hæfte. 24
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Gjennemsnittet af det samlede Beløb af de i de tre29. Dec.

nærmest foregaaende Aar udskrevne (paalignede) kom¬

munale Skatter (Grundskat, Husskat samt Formue= og

Leilighedsskat, hvad enten denne er paalignet ved Hoved¬

eller ved Tillægs=Skatteligningen) med Tillæg af ⅓ derved

overskrides, hvorimod der intet Hensyn bliver at tage til,

om der i noget af de paagjældende 3 Aar i Virkeligheden

er indkommet eller kan ventes at indkomme et mindre

Beløb end det, som har været Gjenstand for Udskrivning

(Paaligning).

1889.

5. Jan. Bekjendtgjørelse ang. en Tillægsexamen i Natur¬

Nr. 1. lære for dem, der have bestaaet 4. Klasses Hoved¬

examen i sproglig=historisk Retning. (Ministeriet for

Kirke= og Undervisningsvæsenet).

Indm. Saml. pag. 376.

7. Jan. Kirke= og Undervisningsmin. Skr. (til Stifts¬

øvrigheden over Aarhus Stift) ang., paa hvilken

Maade det skal konstateres, at det i Lov 7. Juni

1873 § 4 som Betingelse for Kirketiendeeieres For¬

pligtelse til Anskaffelse af Kakkelovne til Kirkers

Opvarming forudsatte „Flertal af Familiefædre,

Enker og andre Personer med Husstand“ er tilstede.

at Synet ved sin Afgjørelse af

Spørgsmaalet om, hvorvidt det omhandlede Flertal er til¬

stede, ikke er forpligtet til at kræve, at dette Spørgsmaal

ved en Afstemning skal være forelagt samtlige Menighedens

stemmeberettigede Medlemmer, men at det maa være be¬
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rettiget til at anse Lovens Forskrift om et Flertals Ud¬ 7. Jan.

talelse for fyldestgjort, naar et Andragende om Kirkens

Opvarming fra Flertallet af Menighedens stemmeberettigede

Medlemmer foreligger.

Kirke= og Undervisningsmin. Cirk. (til samtlige 7. Jan.

Skoledirektioner udenfor Kjøbenhavn) ang. Kon¬

trollen med at skolepligtige Børn regelmæssig søge
2

Skolen).

I Anledning af en hertil indkommen Forespørgsel om,

hvorledes der paa Landet paa en virksom Maade skal føres

Kontrol med, at de skolepligtige Børn regelmæssigt søge

Skolen, og at der, naar saadant ikke finder Sted, forholdes

efter Lovens Bestemmelser om Følgerne af Skoleforsøm¬

*) Under 24. Mai 1889 udgik et Cirkulære til Skole¬
direktionerne udenfor Kjøbenhavn med et Skema

til Forsømmelseslister. I dette Cirkulære, som
det i Øvrigt ikke er anset nødvendigt at medtage i

denne Samling, hedder det blandt Andet: „Lovlig
Grund til Skoleforsømmelse er Barnets Sygdom,

smitsom Sygdom i Hjemmet, daarligt Veir, ufrem¬

kommelige Veie samt Fraværelse paa Grund af Kon¬
firmationsforberedelse. Udenfor de nævnte Tilfælde

gives ikke andre lovlige Grunde til Udeblivelse fra

Skolen end de, hvor Skolekommissionen, begrundet i

særlige Omstændigheder, undtagelsesvis meddeler Fri¬
tagelse for Skolegang. Al anden Forsømmelse op¬
føres af Læreren som ulovlig. I visse forekommende

Tilfælde, hvor Fraværelse kan undskyldes, som naar
et fattigt Barn maa blive hjemme for at pleie For¬

ældre eller Søskende under Sygdom eller lignende,
bør Læreren gjøre Bemærkning derom paa Indberet¬

ningen, for at Skolekommissionen og Sogneraadet
kan overveie Sagen og gjøre Indstilling til Skole¬
direktionen om Eftergivelse af Mulkten“
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7. Jan.

544 Cirk. ang Kontrollen med skolepligtige Børn.

melser, skal Ministeriet herved meddele nedenstaaende Regler

til Iagttagelse:

Skolekommissionen vil ved jævnligt Eftersyn have at

paase, at Lærerne omhyggeligt føre Skoleprotokollen, saa¬

ledes at alle Distriktets skolepligtige Børn i betimelig Tid

indføres deri, og intet Barn udslettes af samme, uden at

dette sker med udtrykkelig Bemærkning om Grunden og

under Vedlæggelse af behørig Legitimation herfor. Lige¬

ledes vil Skolekommissionen have at paase, at Skolejour¬

nalen føres hver Dag med Angivelse af, hvilke Skolefor¬

sømmelser der har fundet Sted, og med Vedtegning om

den Grund, der herfor er angiven, samt med udtrykkelig

Bemærkning om, naar ingen Skoleforsømmelse har fundet

Sted. Skolekommissionen vil derhos have at veilede

Lærerne til en hensigtsmæssig Indretning af Skoleproto¬

kollen og Skolejournalen i Overensstemmelse hermed, saa¬

ledes at de til enhver Tid give en klar Oversigt over de

her omhandlede Forhold.

Strax ved Maanedens Udgang skal Læreren ved en

Extrakt af Skolejournaien og Protokollen affatte en Liste

i 2 Exemplarer over alle i Maanedens Løb stedfundne

Skoleforsømmelser med Vedtegning om Grunden til For¬

sømmelsen, hvor en saadan er angiven. Det ene Exemplar

af Listen tilstiller han uopholdelig Skolekommissionens For¬

mand, det andet Exemplar Sogneraadet. Har i en Maaned

ingen Forsømmelse fundet Sted, vil Læreren dog herom

have at tilstille saavel Skolekommissionens Formand som

Sogneraadet en skriftlig Meddelelse.

Naar Skolekommissionen har modtaget sin Liste, har

den med de Bemærkninger, som den maatte finde sig for¬

anlediget til, suarest at tilstille Sogneraadet Listen, hvor¬

efter dette, saa hurtigt som Omstændighederne tillade det,

afholder Møde for at træffe Bestemmelse om Mulkteringen,

der skal finde Sted i Overensstemmelse med Lovgivningens
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Bestemmelser herom. Med Hensyn til disse Møder hen¬

vises til Ministeriets Skrivelse af 7. April 1874*) om, at

Landkommunallovens § 13 om Møde hver anden Maaned

kke fritager Sogneraadet for at holde maanedlige Møder

til Diktering af Skolemulkter, hvor dette er nødvendigt.

Efter, Mødets Slutning skal Sogneraadet tilbagesende

Listen til Skolekommissionen med udtrykkelig Angivelse af

de Tilfælde, i hvilke der er dikteret Mulkter, samt disses

Størrelse, og, naar der ikke er mulkteret, med Angivelse af

Grunden hertil. Sogneraadet kan ikke paa egen Haand

eftergive Mulkterne. Disse skulle uopholdeligt indkræves,

og naar de ikke strax betales, skal der uopholdeligt hos

Amtet erhverves Autorisation til deres Afsoning. Fjorten

Dage efter Mødets Slutning har Sogneraadet derhos at

tilstille Skolekommissionens Formand Meddelelse om, i

hvilke Tilfælde de for den sidste Maaned dikterede Mulkter

ere erlagte, og i hvilke Tilfælde Afsoning er begjært.

Efter at Skolekommissionen har modtaget den maaned¬

lige Forsømmelsesliste tilbage fra Sogneraadet med Under¬

retning om de dikterede Mulkter, har den at tilstille Direk¬

tionen Listen tillige med den fra Sogneraadet modtagne

Meddelelse om Mulkternes Erlæggelse eller Afsoning samt

i Forbindelse dermed at gøre Indstilling til Direktionen

om, hvorvidt de ovennævnte Forskrifter nøie ere iagttagne

samt Lovens Bestemmelser om Mulktering overholdte.

Endelig tilføies, at det forventes, at Direktionen for¬

uden selv at føre det nødvendige Tilsyn vil tilholde

Lærerne, Sogneraadene og Skolekommissionerne hver paa

sit Omraade at holde sig Bestemmelserne i nærværende

Cirkulære efterrettelige og paatale Overtrædelser heraf samt,

hvor saadant ikke maatte bære Frugt, da herom at hen¬

vende sig til Amtsraadet, for saa vidt Sogneraadene an¬

*) Se nærværende Samlings 9. Hæfte Side 543.

24“

1889.

7. Jan.
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7. Jan. gaar, for at faa dem sat under Tvang til at efterkomme

deres Forpligtelset i de omhandlede Heuseender, og ellers til

Ministeriet.

7. Jan. Kirke= og Undervisningsmin. Skr. (til Skole¬

direktionen for Arts og Løve Herreder) ang. Efter¬

givelse af Skalemulkter.

Under Vedlæggelse af en Skrivelse fra Provsten for

Arts og Løve Herreders Provsti, i hvilken Provsten be¬

sværer sig over, at Sogneraadet for N. N. Kommune paa

ganske vilkaarlig Maade eftergiver Skolemulkter for hele

Maaneder eller for hele Kategorier af Børn samt paa egen

Haand nedsætter Mulkternes Størrelse, har Hr. Kammer¬

herren i behagelig Skrivelse af 14. f. M. udbedt sig Mini¬

steriets Afgjørelse af, hvilket Paalæg der i denne Anledning

vil være at give Sogneraadet, og hvilke Tvangsmidler der

staar til Direktionens eller Amtets Raadighed for eventuelt

at fremtvinge Paalægets Efterkommelse.

Saaledes foranlediget skulde Ministeriet tjenstligst melde,

at Sogneraadet ikke er berettiget til paa egen Haand at

eftergive Skolemulkter, idet hertil udkræves Direktionens

Samtykke, hvorfor det ogsaa in casu vil staa i Direk¬

tionens Magt at annullere Sogneraadets Eftergivelse.

Hvis Sogneraadet derhos ikke efterkommer sin Pligt lige

over for Skoleforsømmelser blandt Andet ved ikke at sætte

Mulkterne til den lovbestemte Størrelse eller ved ikke at

indkræve Mulkterne, bemyndiges Direktionen til at henvende

sig til Amtsraadet og derigjennem faa Sogneraadet sat

under Tvang til at efterkomme sine Forpligtelser i den

ommeldte Henseende.

For saa vidt Hr. Kammerherren ved samme Leilighed

har begjært en Udtalelse fra Ministeriet om, hvilken Frem¬

gangsmaade der i det Hele er at følge for at sikre en regel¬

mæssig Mulktering for ulovlige Skoleforsømmelser, henvises
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til et Dags Dato herfra udgaaet Cirkulære til samtlige 7. Jan.

Skoledirektioner udenfor Kjøbenhavn.

Justitsmin. Skr. (til Amtmanden over Hjør= 16. Jan.

ring Amt) ang. Tilveiebringelse af det til Fore¬

tagelse af Obduktionsforretninger førnødne Lokale).

I det med Hr. Amtmandens behagelige Skrivelse af

2. d. M. hertil tilbagesendte, af Ministeriet for Kirke= og

Undervisningsvæsenet Justitsministeriet til delvis Besvarelse

tilstillede Andragende har Politimesteren i N. N. Herred

ved at meddele, at den for Sognepræsten for N. N. Me¬

nigheder Fungerende efter Paalæg fra Provsten for be¬

meldte Herreds Provsti har nægtet Adgang til en Kirkes

Vaabenhus til Foretagelse af en legal Obduktion af et paa

Kirkegaarden til samme Kirke opgravet Lig, hvorfor Ob¬

duktion foretoges under aaben Himmel, forespurgt, om

denne Nægtelse har været berettiget og i bekræftende Fald,

hvorledes han i fremtidig mødende lignende Tilfælde vil

have at forholde sig.

Foranlediget heraf bedes Politimesteren tilkjendegivet,

at man maa have ham henvist til med Vedkommendes

Samtykke enten uden eller imod Betaling at tilveiebringe

det til Foretagelse af Obduktionsforretninger fornødne

*Lokale ), eller saafremt Lokale ad denne Vei ikke kan erholdes,

—

*) Med Hensyn til Spørgsmaalet om Benyttelsen af
Kirkens Vaabenhus har Ministeriet for Kirke= og
Undervisningsvæsenet efter Brevvexling med Justits¬
ministeriet i Skrivelse af 31. Januar 1889 udtalt,

at der ikke tilkommer den borgerlige Øvrighed større
Ret til i extraordinære Tilfælde at forlange Benyt¬
telse af en Kirkes Tilbygning eller Dele af den i

offentlige Anliggender, end der under lige Forhold
maatte tilkomme den overfor Besiddere af private
Lokaler.
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16. Jan, at benytte et offentligt Sygehus eller Jurisdiktionens Thing¬

og Arresthus.

24. Jan. Generaldirektor. for Skattev. Cirk. (til samtlige

Amtmænd) ang. Stempling af Dokumenter angaaende

Oprettelsen af Andelsmeierier.

Paa dertil given Foranledning skal man herved med¬

dele, at Dokumenter, der udstedes angaaende Oprettelsen af

Andelsmeierier — hvilket hyppigt sker under Form af Love

og Vedtægter for samme — ville være at stemple efter de

for Interessentskabskontrakter gjældende Regler, saaledes at

Stemplet, naar der gjøres Indskud i Interessentskabet, be¬

regnes efter dette, medens Dokumentet i modsat Fald i

Henhold til Stempellovens § 50 in sine bliver at stemple

til Taxt 2 Kr. Derimod vil der ikke være at beregne

Stempel af disse Dokumenter som Mælkeleverancekontrakter,

ligesom der heller ikke vil være at beregne særligt Ztempel

med Hensyn til de i samme jævnlig optagne Bestemmelser

om, at Interessenterne garantere for et Laan, der agtes

optaget til Oprettelsen og Driften af Meieriet. Det til¬

føies, at de Andelsbeviser, der undertiden udstedes til

Interessenterne under Navn af Aktier, i Overensstemmelse

med Foranstaaende ere stempelpligtige som Beviser for An¬

dele i et Interessentskab og ikke som Aktier, hvoraf det bl.

A. er en Følge, at Transport af Beviserne ikke kan ske

uden Brug af Stempel.

Justitsmin. Skr. (til Amtmanden over Holbæk

Amt) ang., at det maa paahvile den Skifteret, der

har meddelt en Enke Tilladelse til at hensidde i

uskiftet Vo, at afgjøre, om der er tilstrækkelig Føie

til at tage Tilladelsen tilbage.

Ved hertil at indsende et af Uhrmager N. N. heraf
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Staden til Kjøbenhavns Magistrat indgivet og af samme til 24. Jan.

Afgjørelse af N. N. Kjøbstads Skifteret henvist Andragende,

hvori han, som den 3. Februar 1887 af bemeldte Skifteret

er beskikket til Værge for de umyndige Børn af afdøde

Lokomotivfører N. N. og efterlevende Enke, der ifølge Til¬

ladelse fra den nævnte Skifteret af 9. Februar 1887 hen¬

sidder i uskiftet Bo, og som nu bor heri Staden, anholder

om, at den den nævnte Enke givne Tilladelse til at hen¬

sidde i uskiftet Bo maa blive tilbagekaldt eller han i modsat

Fald fritagen for Værgemaalet for Børnene, har Hr. Kam¬

merherren under Henvisning til, at Skifteforvalteren i be¬

meldte Kjøbstad har forment, at Andragendet er ham nved¬

kommende, begjært Justitsministeriets Afgjørelse af, hvilken

Myndighed det paahviler at træffe Afgjørelse med Hensyn

til samme.

Foranlediget heraf skal man tjenstligst melde, at det

maa paahvile Skifteretten i ostnævnte Kjøbstad, der har

meddelt den nævnte Enke Tilladelse til at hensidde i uskiftet

Bo, at afgjøre, om der er tilstrækkelig Føie til at tage Til¬

ladelsen tilbage, hvorimod det begjærte Skifte, saafremt Til¬

ladelsen tilbagetages, vil være at foretage af den kgl. Lands¬

over= samt Hof= og Stadsrets Skiftekommission, da Enken

nu har Bopæl heri Staden.

Justitsmin. Skr. (til Amtmanden over Holbæk 25. Jan.

Amt) ang. Omfanget, hvori Udgifter i Anledning

af en under offentlig Behandling tagen Epidemi

kunne paabyrdes det Offentlige.

Ved at fremsende en fra Birkedommeren i N. N.

Birk fremsendt Beregning over Omkostningerne ved en

under offentlig Behandling tagen Difteritisepidemi har Hr.

Kammerherren, da De har anset det for tvivlsomt, hvorvidt

forskjellige af de i Beregningen opførte Udgifter kunne paa¬
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25. Jan. byrdes det Offentlige, begjært Justitsministeriets Resolution

i saa Henseende.

Foranlediget heraf skal man ikke undlade at meddele,

at det fremgaar af Lov af 20. April f. A. § 16, sammen¬

holdt med § 13 in sine, og af § 21 1. Stykke, sammen¬

holdt med 2. Stykke, at naar Desinfektionen foretages i

Overensstemmelse med Sundhedskollegiets Veiledning af

13. Juni 1887, kunne kun de til selve Desinfektionen

medgaaede Udgifter fordres godtgjorte af det Offentlige,

hvorimod der Intet tilkommer de Private i Erstatning for

det af Desinfektionen følgende Slid eller Forringelse

eller anden Ulempe, med mindre saadant maatte følge af

Lovgivningens almindelige Regler om Skadeserstatning, i

hvilket sidste Tilfælde Spørgsmaalet henhører under Dom¬

stolene, ligesom der kun for Opbrænding af Gjenstande

kan fordres Erstatning efter Lovens § 13, naar Op¬

brændingen er sket paa Sundhedskommissionens Foran¬

staltning.

Med Hensyn derhos til, at der findes en Regning fra

en Politibetjent paa 20 Kr. for Tilsyn med Desinfektionen,

skal man derhos ikke undlade at bemærke, at det er en For¬

udsætning for Loven, at der af Sundhedskommissionen an¬

tages paalidelige Mænd, som ere kjendte med Desinfektion,

til at udføre denne, saaledes at den som Regel ikke behøver

at foregaa under Politiets Tilsyn, samt at der i hvert

Fald ikke kan tilkomme Politibetjente Diæter uden i Over¬

ensstemmelse med de almindelige Regler for deres Virk¬

somhed indenfor Jurisdiktionen. Med Hensyn endelig til,

at det ses, at der er benyttet andre Personer end Politiets

Personale til at udføre Tilsyn med Desinfektionen, skal

Ministeriet derhos tilføie, at dette ordentligvis maa være

ganske overflødigt eller unyttigt, hvorfor Sundhedskommis¬

sionen bedes instrueret om ikke at antage saadant Tilsyn
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Justitsmin. Skr. (til Amtmanden over Born= 31. Jan.

holms Amt) ang. en Forespørgsel fra en Kjøbstads

Fattigudvalg om, hvorvidt et Underholdningsbidrag,

som var paalagt en til sit Fødeland hjemsendt svensk

Tjenestekarl til et ham udenfor Ægteskab avlet Barn,

i Medfør af § 4 i Lov af 20. April 1888 om

Underholdningsbidrag til uægte Børn kan fordres

betalt af nogen Kommnne her i Landet.

at det saaledes fremsatte Spørgsmaal

maa besvares benægtende.

Kirke= og Undervisningsmin. Cirk. (til samtlige 2. Febr.

Skoledirektioner udenfor Kjøbenhavn) ang. de For¬

dringer, der ere at stille ved Børns Udskrivning fra

Skolen ved 13=Aars Alderen.

Da det fremgaar af de aarlige Skoleberetninger, at

Udskrivning af Skolen med det fyldte 13. Aar i Medfør

af § 3 i Lov af 2. Mai 1855 paa ikke faa Steder,

navnlig paa Landet, finder Sted i en paafaldende stor Ud¬

strækning, saa at det ikke kan antages, at Skolekommis¬

sionerne overalt benytte den dem paa dette Omraade givne

Myndighed paa den efter Ministeriets Formening rigtige

Maade, skulde Ministeriet, der tillige maa anse det for nød¬

vendigt, at der overalt følges de samme Regler ved Ud¬

skrivning i 13=Aars Alderen, herved tjenstligst meddele Di¬

rektionen til behagelig Efterretning og Bekjendtgjørelse for

samtlige Skolekommissioner, at der, for at et Barn efter

dets Forældres eller Værges Forlangende skal kunne ud¬

skrives af Skolen i 13=Aars Alderen, altid maa stilles føl¬

gende Fordringer, nemlig:

1. Barnet skal befinde sig i Skolens øverste Klasse
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2. Febr.

7. Febr.

Skr. ang. Fyfici Diæter.552

eller Afdeling. Dette gjælder ogsaa, hvor Skolen

har flere end to Afdelinger.

Barnet maa ved en efter dets fyldte 13. Aar af¬2.

holdt ordinær Examen være befundet i Besiddelse

af saadanne Kundskaber, at der har kunnet tildeles

det Hovedkarakteren „meget godt“ eller derover.

En Hovedkarakter af „meget godt 2“, „„meget godt —

og derunder er ikke tilstrækkelig i saa Henseende, da

Vedkommende derefter ikke har naaet, som det hedder

i det nævnte Lovsted, „det Maal af Kundskaber og

Færdigheder, til hvilket Skolen bør føre Børnene“.

Prøverne i Retskrivning, Historie og Geografi blive

at medtage ved Bestemmelsen af Hovedkarakteren,

derimod ikke Karaktererne for Flid og Opførsel.

Begjæringen om Udskrivningen maa foreligge skrift¬3.

lig og maa være fremsat før Examen, for at denne

for Barnets Vedkommende kan afholdes med særligt

Hensyn til Udskrivningen.

Institsmin. Skr. (til Amtmanden over Randers

Amt) ang. Diæter og Befordringsgodtgjørelse for

Fysikus i Anledning af Reiser til Møder i Over¬

sundhedskommissionen.

Ved hertil at indsende en Regning, hvori Fysikus i

Aarhus i Anledning af Reisen til Randers til Møde i

Oversundhedskommissionen har beregnet sig Diæter a 2 N 4

Kr. for hver Reise, skjøndt disse kun have medtaget 8 Timer

20 Minutter hver, medens han paa den anden Side kun

har beregnet sig Befordringsgodtgjørelse efter Jernbanetaxt,

har Hr. Kammerherren i behagelig Skrivelse af 26. f. M.

udtalt, at Udbetalingen af 8 Kr. i Diæter efter § 20 i Lov

af 20. April f. A. formentlig maa være betinget af, at

Reisen har varet fulde 2 N 6 Timer, ligesom De har
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været forespurgt, om det ikke maatte være hjemlet ved Lovens7. Febr.

Ord at beregne i Befordringsgodtgjørelse 2 Kr. pr. løbende

Mil uden Hensyn til, om Vedkommende maatte have be¬

nyttet Jernbanebefordring og saaledes være bleven befordret

billigere.

Foranlediget heraf skal man tjenstligst melde, at lige¬

som Ministeriet maa være enigt i det af Dem med Hensyn

til det første Spørgsmaal udtalte, saaledes maa man ogsaa

anse den nævnte Beregningsmaade med Hensyn til Be¬

fordringsgodtgjørelsen berettiget.

Lov om Overtagelse af Glyngøre Havn. (In= 8. Febr.

denrigsministeriet). Nr. 18.

Indm. Saml. pag. 377.

Justitsmin. Cirk. (til Politimestrene i Kjøb= 8. Febr.

stæderne), hvorved Politimestrene anmodes om at

føre nøie Tilsyn med, at de gjennem Justitsmini¬

steriet udfærdigede Bevillinger til at give dramatiske

Forestillinger i Kjøbstæderne ikke benyttes af andre

end af dem, paa hvilke Bevillingen lyder, eller

som producere Ministeriets Tilladelse til at benytte

Bevillingen i Bevillingshaverens Navn, saa at det

altsaa bliver at paase, at enten Bevillingshaveren

eller den til at fungere for ham af Justitsmini¬

steriet autoriserede Person altid virkelig forestaar

og leder de Forestillinger, der opføres i Henhold

til Bevillingen.

Justitsmin. Skr. (til Amtmanden over Svend= 8. Febr.

borg Amt) ang., hvorvidt en Dommer er berettiget
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8. Febr. til at modtage et af en Skibsfører under en mod

ham for Undladelse af behørig Forevisning af Log¬

bog anlagt Sag gjort Tilbud om Sagens Afgjørelse

med en Bøde.

at Justitsministeriet maa formene,

at vedkommende Dommer er berettiget til at modtage det

gjorte Tilbud efter § 14 i Lov indeholdende Bestemmelser

om Politiet udenfor Kjøbenhavn af 4. Februar 1871.

Bekjendtgjørelse ang. Grændserne for de Vande,9. Febr.

der i Henhold til Lov om Fiskeriet i Danmark afNr. 16.

5. April 1888 § 9, jfr. § 41, skulle være fredede

mod Vaadsiskeri. (Indenrigsministeriet).

Indm. Saml. pag. 378.

Justitsmin. Skr. (til Amtmanden over Kjø¬11. Febr.

benhavns Amt) ang., at Ejere af Drosker, der

have henstaaet til Desinfektion efter at have været

benyttede til Transport af smitsomme Syge, have

Krav paa Erstatning for Afsavn af Droskerne, samt

at en i Anledning af Forekomsten af Dysenteri¬

tilfælde foretagen Desinfektion af Latrinerne i

Skolerne maatte anses hjemlet ved Epidemi¬

lovens § 12.

Ved at fremsende en Opgjørelse over Udgifter, der for¬

skudsvis ere udredede af N. N. Kommunes Kasse i Hen¬

hold til Lov om Foranstaltninger mod Udbredelse af smit¬

somme Sygdømme af 20. April f. A., har Hr. Kammer¬

herren i behagelig Skrivelse af 18. f. M. forespurgt, hvor¬

vidt det maatte være hjemlet ved Loven, at der ifølge Op¬

gjørelsen er udbetalt forskjellige Beløb til Eiere af Drosker,
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der have henstaaet til Desinfektion efter at have været be¬11. Febr.

nyttede til Transport af smitsomme Syge, ligesom De ved

samtidig at fremsende den imellem Dem og vedkommende

Fysikus førte Brevvexling har forespurgt, om det maatte

have Hjemmel i Loven at lade det Offentlige afholde Ud¬

gifterne ved den i Anledning af Forekomsten af Dysenteri¬

tilfælde trufne Foranstaltning, hvorefter der i samtlige

Skoler i Kommunen daglig er anbragt Klorkalk i La¬

trinerne.

Foranlediget heraf skal man tjenstligst melde, at der

efter Analogien af den fornævnte Lovs § 15 maa tilkomme

Eierne af de paagjældende Drosker Erstatning for Afsavn

af disse under Desinfektionen, og at den omhandlede

Desinfektion af Latriner maa anses hjemlet ved Lovens

§ 12.

Justitsmin. Skr. (til Amtmanden over Ring= 15. Febr.

kjøbing Amt) ang., hvorvidt Forhørsudskrift til

Brug under en Sag angaaende Erstatning for

uforskyldt Varetægtsarrest vil kunne meddeles uden

Gebyr.

Ved hertil at indsende et Andragende, hvori N. N.

under Anbringende af, at han agter at ansøge om Er¬

statning i Anledning af, at han har været arresteret som

mistænkt for Brandstiftelse under et ved N. N. Herreders

Politiret optaget Forhør, anholder om Udskrift af Forhøret,

har Hr. Amtmanden i behagelig Skrivelse af 4. ds. udtalt,

at bemeldte Andragende formentlig vil være at besvare

derhen, at Ansøgeren vel maa anses berettiget til at erholde

den begjærte Udskrift, men at denne ikkun vil kunne med¬

deles ham imod sædvanligt Gebyr, saalænge han ikke har

gjort Skridt til i Overensstemmelse med Lov af 5. April
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15. Febr. f. A. at faa sig ved Dom tilkjendt Erstatning for den ham

overgaaede Varetægtsarrest.

Foranlediget heraf skal man tjenstlig melde, at Mini¬

steriet ganske kan tiltræde det af Dem saaledes Anførte.

15. Febr. Indenrigsmin. Skr. (til Amtmanden over Kjø¬

benhavns Amt) ang. en Besværing over, at en

Birkedommer havde vægret sig ved at modtage An¬

meldelse til Firmaregistret om et „Andelsmeieri“.

at da det paagjældende Selskab ikke kan

anses for at drive borgerlig Næring, maa det efter Mini¬

steriets Formening salde udenfor Firmalovens Bestemmelser.

21. Febr. Indenrigsmin. Skr. (til Formanden for Valg¬

bestyrelsen for 10. Landsthingskreds) ang. et An¬

dragende fra en Valgmand om den ham for at

møde ved vedkommende Landsthingsvalg tilkommende

Befordringsgodtgjørelse.

at der i Henhold til Lov om Valgene

til Rigsdagen af 12. Juli 1867 § 78 ikkun har tilkommet

Andrageren saadan Godtgjørelse i Forhold til Veilængden

mellem hans Bopæl og Valgstedet, uden at det herved kan

komme i Betragtning, at han paa den nærmest fornd for

Valget liggende Tid midlertidigt har opholdt sig udenfor

sit Hjem og som Følge deraf har havt en længere Vei at

reise til Valgstedet.

23. Febr. Bekjendtgjørelse om Tillæg til Reglement af

26. Mai 1888 om Anvendelsen af de Papirsorter,Nr. 17.

som af Ministeriet for Kirke= og Undervisnings¬

væsenet anskaffes eller bestilles til Brug i Stats¬
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tjenesten, samt om Blæk til samme Brug. (Mini=23. Febr.

steriet for Kirke= og Undervisningsvæsenet.)

I Overensstemmelse med Reglement af 26 Mai 1888

V. Afsnit vil Ministeriet have fastsat følgende Bestemmelser

om de Blæksorter og Stempelfarver, som fremtidig

Statstjenesten:ville være at anvende i

I. Afsnit.

Om Blæk.

De Skriv= og Kopiblæksorter, som anvendes iI.

Statstjenesten til alle Slags Aktstykker og Udarbeidelser, der

ikke alene skulle tjene som Manuskript ved Trykning, skulle

kunne henføres til en af følgende to Klasser:

Klasse 1: Jern=Gallus=Blæk, som pr. Pot

(Litre) indeholder mindst 4 Gram

Jern og 30 Gram af Galæbler til¬

virket Garve= eller Gallussyre.

Klasse II: Blæk, hvis Skrifttræk efter 8 Dages

Tørring ikke kunne ndvaskes med

Alkohol eller Vand.

Hver Blæksort skal give kraftig farvede Skrifttræk, som

efter Tørringen maa fremtræde med sort Farve og ikke

tabe kjendelig i Styrke, naar Skriften i Løbet af tre

Sommermaaneder udsættes for Indvirkniugen af direkte

Dagslys. Blækket skal flyde let og maa ikke være klæbrigt,

selv ikke umiddelbart efter Tørringen, ligesaalidt som det

maa skimle, naar det i aabne Beholdere udsættes for Luf¬

tens Indvirkning.

Kopiblæk skal kunne give gode og klare Kopier mindst

et Døgn efter Tørringen.

2. Til alle Udfærdigelser, Expeditioner, Udarbeidelser

og Protokoller, der ikke alene skulle tjene som Manuskript

til Trykning, vil, forsaavidt der til dem efter Reglement af

26. Mai 1888 skal benyttes Papir af Stofklasse I. og II.
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23. Febr. eller de skulle kopieres i de i anførte Reglements IV. Af¬

snit omhaudlede Silkepapirskopibøger, være at anvende

Blæk af Klasse I., medens der i andre Tilfælde til dem

kan anvendes Blæk af Klasse II.

Andre Blæksorter maa kun anvendes til Udarbeidelser,

som alene skulle tjene som Manuskript ved Trykning.

3. Ministeriet vil aarlig udstede en Bekjendtgjørelse*)

om de Blæksorter, som det i Overensstemmelse med § 1 vil

autorisere til Brug i Statens Tjeneste. De Fabrikanter,

som ønske at faa deres Blæk autoriseret, maa hvert Aar

inden 1. April, første Gang inden 1. April 1889

til Statens tekniske Bureau for Papir= og Blækundersøgelse

indsende Prøver, for hver Sort mindst en halv Pot (112

Litre), i Flasker, som slutte lufttæt og ere omhyggelig eti¬

ketterede og betegnede med den Klasse, til hvilken Blækket

skal svare. Samme Blæksort maa ikke indsendes under

Samtidig med An¬forskjellige Benævnelser (Etiketter).

meldelsen indbetales 10 Kroner for hver Prøve, som ind¬

leveres til Undersøgelse, hvilket Beløb tilfalder Bureauet

som Erstatning for Arbeide.

4. Det Blæk, som findes værdigt til Autorisering,

skal, forsaavidt som det ønskes afsat til Brug i Stats¬

tjenesten, være forsynet med en Etikette, som angiver Blæk¬

kets Klasse, og, hvis det hører til Klasse I., betegner det

som Jern=Gallus=Blæk, dernæst Fabrikantens Navn, at

Blækket er autoriseret til Anvendelse i Statstjenesten, om

det er autoriseret som Skrive= eller Kopiblæk eller til begge

Anvendelser, samt Autorisationsaaret, Alt i en af Mini¬

steriet godkjendt Affattelfe.

5. Autorisationen gives for et Tidsrum af tre Aar

ad Gangen.

*) Denne Bekjendtgjørelse vil første Gang blive udstedt

i Eftersommeren 1889.
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Saafremt det autoriserede med Etikette, efter § 4 for= 23. Febr.

synede Blæk ved en af fornævnte Bureau foretagen Uuder¬

søgelse af en i Detailhandelen indkjøbt Prøve ikke maatte svare

til Etikettens Paalydende, ligesom ogsaa, hvis det maatte

blive paatruffet med en ikke med § 4 stemmende Etikette,

vil efter Omstændighederne Autorisationen blive tilbagekaldt

eller Fornyelsen blive nægtet.

Fabrikanterne af det Blæk, som opnaar Autorisering til

Anvendelse i Statstjenesten, skulle til Ministeriet indsende

en Erklæring om at ville lade Blækket forhandle til Statens

og Kommunernes Embeds= og Bestillingsmænd eller dem,

som ellers have noget at udføre paa Statens Vegne eller

efter dens Opfordring, til en af Ministeriet approberet De¬

tailpris pr. ⅓ Pot (1 Litre), gjældende for hele Riget.

II. Afsnit.

Om Stempelfarver.

6. Til Stempelfarve skulle følgende Farvestoffer be¬

nyttes: Lampesod (Kønrøg og deslige), Ultramarin,

Berlinerblaat (Pariserblaat og deslige), Smalte (Kei¬

serblaat), Cinnober og Kraplak.

Prøver af Stempelfarver, som i Overensstemmelse7.

med Reglement af 26. Mai 1888 V. Afsnit ønskes autori¬

seret til Brug i Statstjenesten i den i § 3 omhandlede

aarlige Bekjendtgjørelse, indsendes hvert Aar inden 1. April

første Gang inden 1. April 1889 —til Statens tek¬

niske Bureau for Papir= og Blækundersøgelse med Oplys¬

ning om, hvilke Farvestoffer der indgaaer i samme, og om

Stempelfarven er bestemt for Kautschuk= eller Metalstempler.

Samtidig med Anmeldelsen indbetales 10 Kroner for hver

Prøve, som indleveres til Undersøgelse, hvilket Beløb tilfalder

Bureanet som Erstatning for Arbeide.

8. De Stempelfarver, som findes værdige til Autori¬

sering, skulle, forsaavidt som de ønskes afsatte til Brug
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*

23. Febr. Statstjenesten, være forsynede med en Etikette, som angiver

Fabrikantens Navn, at Stempelfarven er autoriseret til An¬

vendelse i Statstjenesten, samt Autorisationsaaret, Alt i en

af Ministeriet godkjendt Affattelse.

9. Autorisationen gives for et Tidsrum af 3 Aar ad

Gangen.

Saafremt en autoriseret, med Etikette efter § 8 forsynet

Stempelfarve ved en af det ommeldte Bureau foretagen

Undersøgelse af en i Detailhandelen indkjøbt Prøve ikke

maatte svare til Etikettens Paalydende, ligesom ogsaa, naar

den maatte blive paatruffet med en ikke med § 8 stemmende

Etikette, vil efter Omstændighederne Autorisationen blive

tilbagekaldt eller Fornyelse blive nægtet.

Justitsmin. Skr. (til Amtmanden over Viborg
323. Febr.

Amt) ang., at det maatte paahvile Kjøbenhavns

Kommune at betale et Alimentationsbidrag til et

nægte Barn, uanset at Barnefaderens Ophold i Kjø¬

benhavn var af den Beskaffenhed, at der ikke kunde

begrundes Erhvervelse af Forsørgelsesret, idet han

knn opholdt sig der i Militærtjeneste.

I Anledning af Hr. Kammerherrens behagelige Skri¬

velse af 1. ds., hvori De anholder om Afgjørelse af Spørgs¬

maalet om, hvorvidt det N. N. som Fader til et af Pigen

N. N. født uægte Barn ifølge Deres Rejolution af 10.

Februar f. A. paahvilende Alimentationsbidrag for Tiden

indtil 18. Oktober f. A. af Barnemoderens Opholdskom¬

mune kan fordres betalt af Kjøbenhavns Kommune, hvor

Faderen for Tiden skal opholde sig i Militærtjeneste, eller om

Betaling af bemeldte Alimentationsbidrag direkte skal affordres

hans Forsørgelseskommune i Nykjøbing Kjøbstad paa Mors,

skal man tjenstligst melde, at Kjøbenhavns Kommune, for¬

udfat at den paagjældende Barnefader opholder sig her,
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ifølge Lov af 20. April f. A. § 4 maa være pligtig til at 23. Febr.

betale det ommeldte Beløb, uanset at Barnefaderens Op¬

hold her er af en saadan Beskaffenhed, at det ikke kan be¬

grunde Erhvervelse af Forsørgelsesret.

Indenrigsmin. Skr. (til Amtmanden over Veile 25. Febr.

Amt) ang. Forstaaelsen af § 4, 3. Punktum i Lov

af 20. April 1888 om Underholdningsbidrag til

Børn, der ere avlede udenfor Ægteskabet.

at det Faderen til et uægte Barn paa¬

hvilende Underholdningsbidrag, som hans Opholdskommune

i Medfør af ovennævnte Bestemmelse har Ret til at er¬

holde refunderet, maa falde den Kommune til Last, som

efter de almindelig i Fattiglovgivningen hjemlede Regler i

Trangstilfælde er pligtig til at bære Omkostningerne ved

hans Forsørgelse, saaledes at eventuelt det paagjældende

Beløb vil være at refundere af den Kommune, hvor Barne¬

faderen i Henhold til § 1 i Plakaten af 28. December

1827 er forsørgelsesberettiget eller at afholde overensstem¬

mende med Reglerne i § 2 i bemeldte Plakat.

Generaldirektor. f. Skattev. Skr. (til Amt= 28. Pobr.

manden over N. N. Amt) ang. Gebyr for Læsning

af Kjøbekoutraktstransporter m. m.

Ved at meddele, at det ved en af Amtet foretagen

Undersøgelse af Sporteljournalerne i Amtet har vist sig, at

der ved flere af disse hersker den Praxis, at beregne særligt

Gebyr efter Sportelreglementets § 65 for Kjøbekontrakts¬

transporter eller Transporten paa Retten til at erholde

Udlægs= eller Auktionsskjøde, der protokolleres i Forbindelse

med de paagjældende Skjøder enten som vedhæftede disse

eller som medfulgte Legitimationer, uden at ere be¬
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28. Febr. gjærte særligt thinglæste, har Amtet i behagelig Skrivelse

af 23. Oktober f. A. udbedt sig Generaldirektoratets Reso¬

lution for, hvorvidt den nævnte Gebyrberegning er rigtig,

idet Amtet har bemærket, at saadanne Transporter for¬

mentlig maa gaa ind under Sportelreglementets § 74,

forsaavidt de ere vedhæftede Skjøderne, medens der i modsat

Fald kun kan beregnes særligt Læsningsgebyr for Trans¬

porterne, naar disse ere begjærte særligt thinglæste, hvorhos

Amtet endvidere har forespurgt, om det maatte medføre

noget andet Resultat, saafremt der, forinden Thinglæsning

af Skjøde med tilhørende Kjøbekontraktstransport foretages,

har fundet en Læsning Sted af vedkommende Kjøbe¬

kontrakt.

Foranlediget heraf skal man til behagelig Efterretning

og videre fornøden Bekjendtgjørelse tjenstlig meddele, at

forsaavidt Transporter som de omhandlede ere vedhæftede

de paagjældende Skjøder og paaberaabte i disse, maa man

være enig med Amtet i, at Forholdet maa gaa ind under

Sportelreglementets § 74, saaledes at der kun kan beregnes

Gebyr som for Læsning af eet Dokument.

Ere de derimod ikke vedhæftede Skjøderne og paa¬

beraabte i disse, vil der være at beregne Gebyr efter

Sportelreglementets § 65 med Hensyn til Transporterne,

naar de særligt læses, men hvorvidt Thingslæsningen er

berettiget, naar den ikke særligt er forlangt, kan man ikke

udtale sig om, da det udelukkende er Retsskriverens Sag

at afgjøre dette Spørgsmaal under Rekurs til de over¬

ordnede Domstole.

Det tilføies sluttelig, at hvad ovenfor er udtalt ogsaa

gjælder, naar den oprindelige Kjøbekontrakt er thinglæst.

Bekjendtgjørelse om Indskrænkning i det i Hen¬1. Marts.

Nr. 18. hold til Fiskerilovens § 9 under 9. Februar d. A.
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udstedte Forbud mod Vaadsiskeri i visse Vande. 1. Marts.

(Indenrigsministeriet.)

Indm. Saml. pag. 379.

Lov om Tillæg til Lovene af 9. April 1851 1. Marts.

og 20. November 1876 om Invalideforsørgelse m. m. Nr. 20.

(Finantsministeriet.)

Indm. Saml. pag. 379.

Lov om Tillæg til Lovene om Statsskovenes Be= 1. Marts

styrelse af 25. Februar 1851 og 8. December 1859. Nr. 21.

(Finansministeriet.)

Indm. Saml. pag. 381.

Lov om Gjennemførelsen af det ved Lov af 23. 1. Marts.

Mai 1873 fastsatte Møntsystem, forsaavidt angaar Nr. 22.

Lønninger, Godtgjørelser, Tillæg og Afdrag m. v.

for Personer ved Hæren. (Krigsministeriet.)

Indm. Saml. pag. 382.

Lov om Handelsregistre, Firma og Prokura. 1. Marts

(Justitsministeriet). Nr. 23.

Indm. Saml. pag. 382.

Lov om Tillæg til og Forandringer i Lov af 1. Marts.

2. Marts 1861 om Brandpolitiet paa Landet og Nr. 35.

det nærmest dermed i Forbindelse staaende Bygnings¬

væsen. (Justitsministeriet.)

Indm. Saml. pag. 395.



1889.
—

5. Marts.

7. Marts.

Skr. ang. Epidemilovens § 2.564

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. (til en Over¬

retssagfører) ang. en Forespørgsel om, hvorledes

Arvingerne efter den den 30. November f. A. i

Wiesbaden ved Døden afgangne Rentier N. N., hvis

Lig er blevet brændt i Gotha, ville have at forholde

sig for at erholde Tilladelse til at anbringe en den

Afdødes Aske indeholdende Urne paa Familiens Grav¬

sted paa Graabrødre Kirkegaard i Roskilde.

at der ikke haves noget imod, at den om¬

meldte Urne i Stilhed nedgraves paa Familiegravstedet.

Justitsmin. Skr. (til Amtmanden over Born¬

holms Amt) ang. en Forespørgsel fra Oversund¬

hedskommissionen for Bornholm om, hvorvidt Suud¬

hedskommissionen kan tage Beslutning om Ophøret

af den offentlige Behandling af de i Epidemilovens

§ 2, 2. Stykke omhandlede Sygdømme.

at Sundhedskommissionen ikke er berettiget

til paa egen Haand at tage Beslutning om, at den offent¬

lige Behandling af de i Lov af 20. April f. A. § 2, 2.

Stykke omhandlede Sygdomme skal ophøre, idet en saadan

Beslutning rettest bør tages af den Myndighed, der har

gjort Indstilling til Justitsministeriet om den offentlige

Behandlings Indtræden, altsaa i Kjøbenhavn Kommunal¬

bestyrelsen og ellers Oversundhedskommissionen, ligesom de

samme Myndigheder bør tage den nævnte Beslutning med

Hensyn til de Sygdømme, der efter § 2, 1. Stykke, altid

skulle være Gjenstand for offentlig Behandling, og om hvis

Tilstedeværelse Sundhedskommissionen i Henhold til Lovens

§ 2, 3. Stykke har at gjøre Indberetning til Oversundheds¬

kommissionen.
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9. Marts.Justitsmin. Skr. (til Kjøbenhavns Magistrat) ang.,

at § 4 i Lov af 20. April 1888 er anvendelig paa

visse svenske og i Hertugdømmerne fødte Fruentimmer.

I tvende til Justitsministeriets Afgjørelse indkomne

Skrivelser af 20. Oktober og 11. December f. A. har Kjø¬

benhavns Magistrat udbedt sig Resolution for, om Bestem¬

melserne i § 4 i Loven af 20. April f. A. om Under¬

holdsbidrag til Børn, der ere avlede udenfor Ægteskab

komme til Anvendelse:

1. med Hensyn til svenske Fruentimmer, der have op¬

holdt sig mindre end 12 Aar heri Landet efter deres

fyldte 21. Aar, og som derfor i Henhold til den ved

Indenrigsministeriets Bekjendtgjørelse af 18. August

f. A. offentliggjorte Deklaration af 26. Juli f. A. i

Trangstilfælde kunne udvises af Riget, og

2. med Hensyn til et i Hertugdømmerne født Fruen¬

timmer, der er dansk Undersaat, men ikke har erhvervet

Forsørgelsesret i nogen Kommune heri Landet, medens

hun dog i Trangstilfælde vil blive modtaget til For¬

førgelse i Henhold til Plakat 28. December 1827.

Foranlediget heraf skal man tjenstligt melde, at de

saaledes fremsatte Spørgsmaal maa besvares bekræftende.

Indeurigsministeriets Skr. (til Amtmanden over 9. Marts

Ringkjøbing Amt) ang. forskjellige Spørgsmaal ved¬

rørende Tilvejebringelsen af Vedtægter for Fiskeriet i

Ringkjøbing og Stadil Fjorde.

I Anledning af den med Hr. Amtmandens behagelige

Skrivelse af 13. f. M. hertil indkomne Forespørgsel fra

det af Ringkjøbing Byraad til Tilveiebringelsen af en

Vedtægt for Fiskeriet i Ringkjøbing og Stadil Fjorde ned¬

satte Udvalg skulde man til behagelig Efterretning og

videre fornøden Bekjendtgjørelse tjenstligst meddele følgende:

Tolvte Hæfte. 25
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Skr. ang Distriktslægers Mødepligt566

1, at der, som af Dem antaget, ved Udtrykket „om¬

boende Fiskere“ i Fiskerilovens § 41 maa forstaas Fiskerne

i de omkring det paagjældende Vand liggende Kommuner,

kfr. Lovens § 42, 1. Stykke,

2, at enhver, der efter vedkommende Kommunal¬

bestyrelses Skjøn driver Fiskeri som Hovederhverv eller væ¬

sentligt Bierhverv, uden Hensyn til Alder maa betragtes

som stemmeberettiget i det paagjældende Anliggende,

3, at Oplysning om, hvorvidt et Flertal af Fiskerne

ønsker en Vedtægt tilveiebragt, som af Dem antaget, vil

være at tilveiebringe gjennem de vedkommende Kommunal¬

bestyrelser, der maa anses pligtige til at yde fornøden Med¬

virkning i saa Henseende, samt

4, at der, som ligeledes af Dem antaget, Intet kan

være til Hinder for, at der til Tilveiebringelsen af den om¬

meldte Oplysning følges den Fremgangsmaade, at hver

Kommunalbestyrelse udarbeider Lister over samtlige stemme¬

berettigede Fiskere i Kommunen og derefter indhenter Fi¬

skernes Udtalelse om Spørgsmaalet, i hvilken Henseende

simpelt Flertal for eller imod maa gjøre Udslaget.

Justitsmin. Skr. (til Amtmanden over Viborg

Amt) ang. en Forespørgsel fra en Distriktslæge, om

han er pligtig til som Medlem af en overordentlig

Sundhedkommission at overvære dennes Møder,

naar disse afholdes udenfor hans Embedskreds.

at det fremsatte Spørgsmaal maa besvares

bekræftende, idet det maa tilkomme vedkommende Politi¬

mester som Formand i den overordentlige Sundhedskom¬

mission at bestemme Mødestedet, hvorved han, forsaavidt

Mødet ikke skal afholdes paa hans Embedskontor, vil have at

tage Hensyn til, at Stedet falder saa lige bekvemt som

muligt for samtlige Kommissionsmedlemmer. Efter den

Anledning, som en af Herredsfogden i N. N. Herreder
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over Andragendet afgiven Erklæring dertil giver, skal man 13. Marts,

derhos ikke undlade at tilføie, at Politimesteren ikke kan

være udelukket fra, naar Omstændighederne maatte tale

derfor, at beramme Møder af den overordentlige Sund¬

hedskommission til Afholdelse paa et nærliggende Sted

udenfor hans Jurisdiktion, dog at der ikke herved maa

paaføres det Offentlige større Udgifter end dem, der vilde

paaløbe, hvis Møderne afholdtes indenfor Jurisdiktionen.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. (til Biskoppen 14 Marts.

over Sjællands Stift) ang., at der ikke om en Jødes

Dødsfald skal gjøres Tilførsel til Kirkebogen.

Efter at have brevvexlet med Justitsministeriet i An¬

ledning af det med Deres Høiærværdigheds behagelige

Skrivelse af 2. f. M. modtagne Andragende, hvori Sogne¬

præst for N. Menighed N., næst at indberette, at der i N.

Sogn opholder sig en svagelig Jøde, som for Tiden er

meget syg, saa at hans Bortgang snart kan ventes, blandt

andet har forespurgt, om Dødsfaldet eventuelt skal indføres i

vedkommende Kirkebog, skulde Ministeriet i Kontinuation af

sin Skrivelse af 12. f. M. til behagelig Efterretning og

videre Bekjendtgjørelse tjenstligst melde, at man med Deres

Høiærværdighed er enig i, at det fremsatte Spørgsmaal i

Henhold til Anordning af 29. Marts 1814 §§ 12 og 13

maa besvares benægtende.*)

Lov om Bonnsudbetaling til Juteressenter i 15. Marts¬

Livsforsikrings= og Forsørgelsesanstalten af 1871 Nr. 26.

m. m. (Finantsministeriet.)

Indm. Saml. pag. 396.

*) I Skrivelse af 12. Februar s. A. havde Ministeriet

besvaret en Forespørgsel, om den paagjældende Jøde,
hvis det maatte blive forlangt, kunde begraves paa
Sognets Kirkegaard, bekræftende under Henvisning til
Lov om Brugen af Kirkerne af 25. Marts 1872 § 7.
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15. Marts. Lov ang. en forhøiet Ligning til førskiellige

Nr. 28. Amters Skolefonds. (Ministeriet for Kirke= og

Undervisningsvæsenet.)

Indm. Saml. pag. 403.

Justitsmin. Skr. (til Amtmanden over Born¬15. Marts.

holms Amt) ang., at Forndsætningen for, at en

Sundhedskommission med Virkning for Statskassen

i Henhold til § 2, 3. Stykke, i Epidemiloven kan

sætte de for den offentlige Behandling gjældende

Isolationsforskrifter i Kraft, er, at den paagjældende

Sygdom optræder paa en saadan Maade, at den

indstilles til offentlig Behandling.

Oversundhedskommissionen for Bornholm har med

Skrivelse af 14. f. M. forelagt Institsministeriet

tvende Andragender, hvori anholdes om Erstatning for for¬

skjellige Udgifter, som ere paaførte ved Foranstaltninger, der

af de extraordinære Sundhedskommissioner ere trufne i

Henhold til § 2, 3. Stykke, af Lov om Foranstaltninger

imod Udbredelse af smitsomme Sygdømme af 20. April f.

A. med Hensyn til nogle paa Andragernes Eiendomme

optraadte Tilfælde af tyføid Feber, som dog ikke have for¬

anlediget Sundhedskommissionerne til at gjøre Indstilling

om offentlig Behandling.

Foranlediget heraf skal man tjenstlig meddele Hr.

Kammerherren til behagelig Efterretning og til Bekjendt¬

gjørelse saavel for de øvrige Medlemmer af Sundheds¬

kommissionen som for de nævnte tvende extraordinære

Sundhedskommissioner, at Forudsætningen for, at en Sund¬

hedskommission med Virkning for Statskassen i Henhold

til den citerede Lovbestemmelse kan sætte de for den offent¬

lige Behandling gjældende Isolationsforskrifter i Kraft, er
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at den paagjældende Sygdom optræder paa en saadan 15. Marts.

Maade, at den indstilles til offentlig Behandling.

Kirke= og Undervisningsmin. Cirk. (til samtlige 19. Marts.

Skoledirektioner udenfor Kjøbenhavn) ang., i hvilke

Tilfælde og under hvilke Betingelser Almueskolernes

Lokaler kunne benyttes i andet Øiemed end til Skolebrug.

Da det maa erkjendes, at den i og for sig naturlige

Fordring, at Almueskolernes Lokaler ikke maa benyttes

udenfor deres egentlige Øiemed Skolebrug, af praktiske

Hensyn, og da navnlig Manglen paa større offentlige Lo¬

kaler paa Landet, ikke overalt lader sig strengt gjennemføre

uden derved at gribe ind i Forhold, der ogsaa have gyldigt

Krav paa at komme i Betragtning, maa Ministeriet anse

det for nødvendigt at fastsætte nærmere Regler for, i hvilke

Tilfælde foruden de i Lovgivningen tilladte (Vakcination,

Møder af Sogneraadene og Skolekommissionerne samt For¬

retninger til Konvertering af Kvægtiende og Smaaredsel)

Almueskolernes Lokaler paa Tider, der ikke ere be¬

stemte til Undervisning, kunne benyttes i andet

Øiemed end Skolebrug, og under hvilke Betingelser en

saadan Benyttelse vil kunne finde Sted.

Ministeriet vil derfor, forsaavidt Landsbyskolerne

angaar, have fastsat Følgende:

I.Sogneraadene kunne benytte Lokalerne til

Fremlæggelse til offentligt Eftersyn af Valglister, Skatte¬

lister, Veifortegnelser, Kommuneregnskaber, Snekastnings¬

lister, Kjørselslister, Overenskomster om Afløsning af Høi¬

tidsoffer og lign., til Afholdelse af kommunale Valg, til

Modtagelse af Stemmer ved Valg til Rigsdagen, til Af¬

holdelse af kommunale Licitationer samt til Opkrævning af

kommunale Skatter, ligesom ogsaa Lokalerne kunne benyttes

til Møder af de Fattiges Kasses Bestyrelse, Sundhedskom¬

missionen og andre kommunale Myndigheder.

25“
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570 Str. ang. Benyttelsen af Almueskolernes Lokaler.

2. Sognepræsten eller Kapellanen med Præstens

Samtykke kan benytte Lokalerne til Bibellæsning, Læsning

med Konfirmander i Annexsognet, Søndagsskole,T belærende

Foredrag af Præsten eller Kapellanen selv, samt, naar Bi¬

skoppen har givet Tilladelse dertil, til Gudstjeneste, naar

Kirken er under Reparation, eller der ingen Kirke findes i

Nærheden, dog at Præsten for ikke at kollidere med tidligere

tagne Bestemmelser forud maa gjøre Anmeldelse til Sogne¬

raadet; dette kan forbyde Afbenyttelsen, saafremt det kan

paavise et andet passende Lokale i Stedet for Skolestuen.

3. Læreren eller Lærerinden maa — foruden til

den almindelige Skoleundervisning, Aftenskole, Fortsættelses¬

skole, Husflids= og Haandgjerningsskole og Søndagsskole

—efter forudgaaet Anmeldelse til Sogneraadet kunne be¬

nytte Lokalerne til Sangøvelser, Oplæsning og belærende

Foredrag og med Sogneraadets og Skolekommissionens

Samtykke til Juletræ o. lign. for Skolens Børn samt til

privat Undervisning, Familiefester o. lign. I Tilfælde, af

Meningsforskjel mellem Sogneraadet og Skolekommissionen

afgjøres Sagen af Skoledirektionen.

Extraordinær Benyttelse af Skolelokalerne fra Lærerens

Side sker i det Hele under Tilsyn af Skolekommissionen.

4. Ministeriet vil derhos have Skoledirektionerne be¬

myndigede til paa Steder, hvor ingen Forsamlingshuse,

Klublokaler, Gjæstgivergaarde, Kroer o. lign. findes, for 1

Aar ad Gangen at give Bemyndigelse til, at Skolelokalerne,

naar Sogneraad og Skolekommission ere enige derom, be¬

nyttes i nedennævnte Øiemed og lignende, naar saadan

Benyttelse af Skolerne tidligere har været i Brug, dog at

Benyttelsen fremtidig indskrænkes til højst 1 Gang ugentlig:

Af Præster eller Kapellanen til Afholdelse af gndelige

Forsamlinger af andre Præster i Folkekirken og Læg¬

prædikanter til Bibellæsninger og gudelige Forsamlinger samt

af Andre end Præst og Lærer i Øiemed, der ere af Be¬
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tydning for Undervisningen og Opdragelsen, f. Ex. til Fore= 19. Marts.

visning af fysiske Experimenter, Kunstsager, Panoramaer

o. desl., til Foredrag, der gaa ud paa at hæmme og

stanse overhaandtagende Laster, navnlig Totalafholdenheds¬

foredrag, til Møder om Opførelsen af nye Kirker og Ind¬

førelse af Salmebogstillæg og om Dannelsen af Skytte= og

Gymnastikforeninger samt til Møder om Dannelsen af rent

filantropiske Foreninger.

Direktionen bør forbeholde sig i Tilfælde af Misbrug

strax at tage Tilladelsen tilbage.

Ved Meddelelse af Tilladelse til Skolestuernes Be¬

nyttelse i de under dette Afsnit angivne Øiemed bør Di¬

rektionen se særlig hen til, om vedkommende Skole er for¬

synet med nyt Skolemateriel (Tomandsborde), der maa

fredes om. Tilladelserne bør indskrænkes, efterhaanden som

flere større offentlige Lokaler indrettes paa Landet, og dermed

den væsentligste Omstændighed, som taler for Skolestuernes

Benyttelse i extraordinære Øiemed, bortfalder.

5. Ministeriet vil derimod have forbudt, at Skole¬

lokalerne benyttes til Vælgermøder, til Møder af politiske

Foreninger (,Foredragsforeninger“, „Ungdomsforeninger“

„konservative Klubber“ Høire= og Venstreforeninger under

hvilketsomhelst Navn), af Sekterere eller Frimenigheder til

deres gudelige Forsamlinger, af selskabelige Foreninger

saavel til Klublokale som til Afholdelse af Baller eller

offentlige Skuespil og til private Forestillinger af Dilet¬

tanter eller Prøver paa saadanne Forestillinger og til Ba¬

zarer, ligesom overhovedet enhver Benyttelse af Skolelokalerne

til Møder, hvor der skal erlægges særskilt Betaling for Ad¬

gangen, forbydes.

6. I Tilfælde af smitsom Sygdom paa Egnen maa

ingensomhelst extraordinær Benyttelse af Skolelokalerne

finde Sted.
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572. Skr. ang. Benyttelsen af Almueskolernes Lokaler.

7. Naar et tilladt eller tilladeligt Møde eller lig¬

nende ønskes afholdt i en Skole, bør Vedkommende (der¬

under ogsaa Sogneraadet eller Sognepræsten, hvis det er

dem, der ønske at benytte Skolen), mindst 24 Timer for¬

inden henvende sig til Skolelæreren for med ham at træffe

Aftale om Tiden for Mødets Afholdelse og om, at Skole¬

lokalet til den Tid kan være aabent, og ved den Leilighed

maa skriftlig Tilladelse forevises fraden Autoritet eller de

Autoriteter, hvis Samtykke dertil udkræves. De Vedkom¬

mende, der ville benytte Skolestuen, have selv at førge for

Belysning og Opvarmning samt at sørge for, at tilbørlig

Orden under Mødet overholdes, og at intetsomhelst af

Skolens Inventarium, dens Vægge eller Gulv beskadiges,

og strax efter endt Møde at foranstalte Skolestuen rengjort

og udluftet. Finder saadan Beskadigelse ikke desto mindre

Sted, maa den erstattes. Mødet maa først afholdes en

Time efter at Skoleundervisningen for den Dag er endt.

Ved Møderne maa ingen Beværtning med eller Indtagen

af Spise= og Drikkevarer finde Sted. Møderne, der helst

maa indskrænkes til Lørdag Aften, skulle være forbi inden

Kl. 8. Den stedlige Autoritet, der meddeler Tilladelsen til

Skolestuens Benyttelse, har inden 24 Timer efter Mødets

Slutning herom at indsende Indberetning til Skoledirek¬

tionen. Finder Læreren efter Mødet, at nogen Uorden eller

Beskadigelse af Inventarium m. m. har fundet Sted, har

han at indberette dette til Skolekommissionen, der da herom

gjør Anmeldelse til den Autoritet, der har givet Tilladelsen

til Afbenyttelsen, for at denne kan foranstalte, at Vedkom¬

mende kommer til at erstatte Skaden. Læreren har at

paase, at ingen uberettiget Benyttelse af Skolestuerne finder

Sted, og at foretage, hvad der maatte være nødvendigt for

at forhindre saadan Brug af dem. Tiltvinger Nogen sig

ikke desto mindre uberettiget Benyttelse af Lokalerne, har

Læreren strax at gjøre Anmeldelse herom til Skoledirektionen.
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Læreren er berettiget til at modsætte sig Møders Af= 19 Marts.

holdelse i Skolestuen, naar Sygdom eller andre Forhold i

hans Hus eller Familie gjør det misligt eller lidet ønskeligt

for ham, at der i Nærheden af hans Bolig afholdes større

Forsamlinger.

Naar Skoledirektionen itide erfarer en tilsigtet uberet¬

tiget Brug af Skolelokaler, eller naar et nlovligt Møde er

tvunget igjennem mod Skolelærerens Indsigelse, har Direk¬

tionen derom at gjøre Anmeldelse til Amtet for at faa

Sagen retslig forfulgt.

Lov om Forhøielse af Juvalideforsørgelse. (Fi=30. Marts.

nansministeriet.) Nr. 30.

Indm. Saml. pag 403.

Lov om Forandringer i Lov af 2. Juli 1880 30. Marts.

om Lønninger ved Toldvæsenet. (Finansministeriet.) Nr. 31.

Indm. Saml. pag. 405.

Lov om Gjennemførelsen af det ved Lov af 23. 30. Marts.

Mai 1873 fastsatte Møntsystem, forsaavidt angaar Nr. 38.

Lønninger, Godtgjørelser, Tillæg og Afdrag m. v.

for Personer ved Soværnet. (Marineministerict.)

Indm. Saml. pag. 405.

Lovom Lærlingeforholdet. (Indenrigsministeriet.) 30. Marts¬

Nr. 39.Indm. Saml. pag. 406.

Lov om Meddelelse af Koncession til Anlæg og 30. Marts.

Benyttelse af en Jernbane fra Frederikshavn til Skagen. Nr. 40.

(Indenrigsministeriet.)

Indm. Saml pag. 413.
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30 Marts. Lov om Udvidelser og Forandringer ved den

Nr. 41. nordsjællandske Jernbane m. v. (Indenrigsministeriet.)

Indm. Saml. pag. 414.

30. Marts. Lov om Oprettelse af et Rigsarkiv og om

Nr. 42. Løuninger for de derved ansatte Embeds= og Be¬

stillingsmænd. (Ministeriet for Kirke= og Under¬

visningsvæsenet.)

Indm. Saml. pag. 416.

30. Marts. Bekjendtgjørelse af Lov af 2. Marts 1861 om

Nr. 36. Brandpolitiet paa Landet og det nærmest dermed i

Forbindelse staaende Bygningsvæsen, saaledes som

den i Henhold til Loven af 1. Marts 1889 om

Tillæg til og Forandringer i samme bliver at anse

som affattet. (Justitsministeriet.)

Indm. Saml. pag. 418.

Allerh. Resol., hvorved Institsministeriet be¬30. Marts

myndiges til at dispensere fra Bestemmelsen om

Omvurdering hvert 9. Aar i Anordn. 12. November

1870 § 5. (Justitsministeriet.)

Indm. Saml. pag. 448.

31. Marts. Allerh. Resol., hvorved det bifaldes, at Hoved¬

arkivet i det ved Lov af 30. Marts 1889 opret¬

tede Rigsarkiv deles i to Afdelinger efter de ved

allerhøieste Resolution af 22. December 1882 dragne

Grændser for det nuværende Geheimearkiv og

og Kongerigets Arkiv, saaledes, at disse Afdelinger
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benævnes Rigsarkivets 1. Afdeling (de historiske 31Marts.

Arkiver) og Rigsarkivets 2. Afdeling (Admini¬

strationens Arkiver). (Ministeriet for Kirke= og

Undervisningsvæsenet).

1. April.Foreløbig Lov om Indtægts= og Udgiftsbevilling,

indtil Finansloven for Finansaaret fra I. April Nr. 34.

1889 til 31. Marts 1890 er given. (Kontra¬

signeret af samtlige Ministre).

Indm. Saml. pag. 448.

Lov om Forandring i Lov indcholdende Bestem= 1. April

melser angaaende Forvaltningen af Umyndiges Midler Nr. 13.

af 26. Mai 1868 § 4. (Justitsministeriet).

Indm. Saml. pag. 449.

Lov om Forandringer i Lov om Lønninger for 1. April.

Retsbetjent= og Magistratsembeder af 1. Juki 1870 Nr. 44.

§ 2, 1. og 5. Punktum. (Justitsministeriet).

Indm. Saml. pag. 450.

Regulativ for Tandlægeskolen og Tandlægeexamen. 1. April.

(Ministeriet for Kirke= og Undervisningsvæsenet). Nr. 45.

I Henhold til den ved allerhøieste Anordning af 19.

Juni 1888 § 10 givne Bemyndigelse har Ministeriet fastsat

følgende nærmere Regler for den ved bemeldte Anordning

oprettede Tandlægeskole og de Prøver, som blive at afholde

ved denne:

Forstanderen for Tandlægeskolen fører Tilsyn medI.

Undervisningen, modtager Indmeldelse af Elever og Exa¬

minander opbevarer Skolens Kassebeholdning, aflægger
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1. April. aarligt Regnskab for Skolens Indtægter og Udgifter, og

varetager i det hele, under Samraad med Lærerne, alle

Skolen vedrørende Forhold udadtil, saavel overfor det Of¬

fentlige som overfor Private.

2. Fordelingen af Undervisningen mellem Skolens

Lærere ordnes i Overensstemmelse med Anordningens § 2¬

saaledes at den theoretiske Lærer forbereder Eleverne til den

afsluttende Examens skriftlige og mundtlige Del, og den

kliniske Lærer forbereder dem til den kliniske Prøve; dog

kunne Afvigelser herfra vedtages ved Overenskomst mellem

Lærerne, naar Forstanderen er enig deri.

3. Adgang til Optagelse som Elev paa Tandlæge¬

skolen med Ret til at underkaste sig Examen ved Skolen er

betinget af, at den Paagjældende enten har bestaaet al¬

mindelig Forberedelsesexamen i Overensstemmelse med aller¬

høieste Anordning af 30. August 1881 eller en af de føl¬

gende dermed ligestillede Prøver:

Afgangsexamen for Studerende og de ved Bekjendtgjørelse

af 22. Mai 1874 anordnede Tillægsexaminer til Er¬

hvervelse af akademisk Borgerret;

4. Klasses Hovedexamen for Skoledisciple i mathematisk¬

naturvidenskabelig Retning;

Samme Examen i sproglig=historisk Retning i Forbin¬

delse med den under 5. Januar d. A. af Ministeriet

fastsatte Tillægsprøve i Naturlære;

Skolelærerexamen i Forbindelse med en Tillægsprøve i

Sprog i Medfør af Anordningen af 30. Angust

1881 § 9;

Skolelærerindeexamen i Forbindelse med den i Anord¬

ning af 12. Mai 1882 § 2 a foreskrevne Tillægs¬

prøve;

Den indtil 1883 afholdte Realafgangsexamen ved Skolerne

og Forberedelsesexamen ved Universitetet, begge af

høiere Grad.
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Ansøgere, der ikke have bestaaet nogen af de nævnte 1. April.

Prøver, eller som i Udlandet have bestaaet tilsvarende

Prøver, kunne kun faa Adgang til Examen efter særlig Til¬

ladelse af Ministeriet.

Forstanderen kan dog. uden dertil at behøve Mini¬

steriets Samtykke i hvert enkelt Tilfælde, give Elever, der

ikke opfylde Betingelserne for at underkaste sig Examen ved

Skolen, Tilladelse til at deltage i Undervisningen mod den

sædvanlige Betaling, forsaavidt som de ville indstille sig til

Tandlægeexamen efter de hidtil gjældende Regler.

4. For at indstille sig til den afsluttende Examen ved

Tandlægeskolen maa Vedkommende have gjennemgaaet et

2=aarigt Kursus ved Skolen, nemlig i 4 sammenhængende

Semestre, som regnes fra 1. Februar til 31. Mai og fra

1. September til 22. December.

5. Det kliniske Kursus er beregnet paa at gjennem¬

gaas i de 2 sidste Semestre, jevnsides med Afslutningen af

det theoretiske Kursus. For at faa Adgang dertil maa

Eleven, foruden at have fyldt sit 19. Aar, som Regel til¬

lige have deltaget i de to forudgaaende Halvaar i den

theoretiske Undervisning. Forstanderen kan dog med Læ¬

rernes Samtykke tilstede yngre Elever Adgang til Deltagelse

i de kliniske Øvelser, uden at den samlede obligatoriske

Studietid derved afkortes.

6. Den nærmere Ordning af Undervisningen fast¬

sættes af Forstanderen under Samraad med Lærerne. Om

den saaledes fastsatte Studieplan, saa vel som om senere

Forandringer i denne, afgives Indberetning til Ministeriet.

7. Den, der vil indstille sig til Prøverne, maa, hen¬

holdsvis for den tekniske og den afsluttende Prøves Ved¬

kommende, ved Attest fra Lærerne godtgjøre, at han i 2

eller i 4 sammenhængende Semestre flittig har besøgt samt¬

lige Forelæsninger og Examinatorier, og at han forinden



Regulatin for Tandlægeexamen.5781887.

—

1. April, den afsluttende Examen stadig har deltaget i de kliniske

Øvelser.

8. Forsaavidt det i den fornævnte allerhøieste An¬

ordning er foreskrevet, at Kandidaten for at indstille sig til

den tekniske Prøve maa fremlægge Bevis for, at han idet¬

mindste i 2 Aar har arbeidet som Elev hos en eller flere

praktiserende Tandlæger her i Landet, overlades det til

Forstanderen i Forening med Lærerne at fastsætte for hvert

enkelt Tilfælde, hvorvidt denne Betingelse er behørig fyldest¬

gjort, navnlig med Hensyn til den daglige Arbeidstid, der

bør kræves af en Tandlægeelev.

9. Den tekniske Prøve omfatter Forfærdigelse og

Indsætning af enkelte kunstige Tænder og mere eller

mindre fuldstændige Tandsæt. Til Prøvens Udførelse til¬

staas der Examinanden 14 Dage med en af den kliniske

Lærer efter et Skjøn over Omstændighederne afpasset Ar¬

beidstid, dog ikke under 4 Timer daglig. Den kliniske Lærer

anviser ham en Patient, som med Hensyn til Betalingen

maa affinde sig med Examinanden, dog under Mellemkomst

af Læreren. Samme Lærer besørger Tilsynet med Prøvens

Udførelse.

Prøven bedømmes af den kliniske Lærer i Forening

med Forstanderen og den i Henhold til Anordningens

§ 4 tilkaldte Censor. For at bestaa Prøven, maa den

Paagjældende have opnaaet mindst 8 Points, beregnede

efter de nedenstaaende almindelige Regler for Karakter¬

givningen.

10. Ved den afsluttende Hovedexamens skriftlige

Del forelægges en Opgave fra Odontologiens Omraade,

som er fælles for Alle, der samtidig indstille sig. Be¬

svarelsen udarbeides under Tilsyn af en af Skolens Lærere

i en Tid af 3 Timer uden Brug af Bøger eller andre

Hjælpemidler. Opgaven stilles af Forstanderen og Lærerne
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i Forening, som tillige foretage Bedømmelsen uden Med¬ 1. April.

virkning af den ellers tilkaldte Censor.

II. Ved Hovedexamens mundtlige Del examineres

i følgende Fag:

a) Anatomi og Fysiologi,

h) Farmakologi og almindelig Kirurgi,

c)Speciel Kirurgi.

Examinationen foregaar offentligt. Kandidaten exami¬

indtil en halv Time i hver af de 3 nævnte Fag¬neres

grupper.

Fordringerne i de enkelte Fag ere følgende:

i Anatomi og Fysiologi: Grundtrækkene af2)

disse Videnskaber i Almindelighed samt Tændernes,

Mundhulens og de nærmest tilgrændsende Regioners

Anatomi og Fysiologi;

b) i Farmakologi og almindelig Kirurgi: Kjend¬

skab til de i Tandlægens Praxis benyttede Læge¬

midlers væsentligste Egenskaber, Tilberedning og

Virksomhed, den Dosis, hvori de anvendes, og den

Maade, hvorpaa de ordineres fra Apotheket. For¬

saavidt de ere Gifte, maa Modgiftene kjendes, og i

det hele Behandlingen af Forgiftningen. Endvidere

fordres Grundtrækkene af den almindelige Kirurgi,

og i Forbindelse med denne Faggruppe tillige Kjend¬

skab til de for Tandlægerne gjældende retslige Be¬

stemmelser;

c) i speciel Kirurgi: Kjendskab til Mundhulens og

de nærmest tilgrænsende Regioners Kirurgi, Læren

om Tændernes og Tandkjødets Sygdømme, Tæn¬

dernes Deviationer og Behandlingen af disse.

12. Ved den kliniske Del af Hovedexamen examineres

i a) Klinik og b) Operationslære, nemlig i indtil 1 Time

i hvert af disse Fag. Den kliniske Lærer stiller de fornødne

Patienter til Raadighed.
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Fordringerne ere følgende:

i Klinik: der forlanges en Undersøgelse af Tændernes2)

og Mundhulens Tilstand hos en dertil passende

Patient. Examinanden afgiver en Beretning over

det Iagttagne og stiller Diagnosen af de forefundne

Lidelser med Forslag til Behandlingen af dem;

i Operationslære: Kjendskab til Tandinstru¬l)

menter og deres Anvendelse, til Indikationerne for

de forskjellige Tandoperationer og til den praktiske

Udførelse af disse. Det overlades til den kliniske

Lærer at afgjøre i hvert enkelt Tilfælde, hvorvidt

Kandidaten tillige skal udføre en Tandoperation.

13. Ved den mundtlige og den kliniske Prøve fore¬

tages Bedømmelsen af den examinerende Lærer i Forening

med Forstanderen og den tilkaldte Censor, saaledes at An¬

tallet af de Censurerende altid er 3.

Ved den afsluttende Examen gives ialt 614.

Specialkarakterer, nemlig 1 for Besvarelsen af den

skriftlige Opgave, 1 for Anatomi og Fysiologi, 1 for Far¬

makologi og almindelig Kirurgi, 1 for speciel Kirurgi, 1

ved Prøven i Klinik og 1 i Operationslære.

15. Specialkaraktererne udtrykkes ved Points med

Benyttelse af Talrækken fra 16 til — II. Til Udgangs¬

punkt for Bedømmelsen tjener den ved lægevidenskabelig

Embedsexamen gjældende Karakterskala, efter hvilken Tallene

16, 13, 8, 5 og — 11 svare til Karaktererne laudabilis

præ coteris, laudabilis, haud illaudabilis I, haud illau¬

dabilis II og non contomnendus. Disse Betegnelser finde

dog ikke Anvendelse ved Tandlægeexamen. Naar Censorerne

ikke kunne enes om Karakteren, bliver Middeltallet af deres

Vota at beregne.

16. Hovedkarakteren for Tandlægeexamen bestem¬

mes ved Sammenregning af Karakteren for den tekniske

Prøve og Specialkaraktererne ved den afsluttende Prøve.
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Den, der ikke ved Sammentællingen af samtlige 7 Special= 1. April.

karakterer kan opnaa 50 Points, saavel som den, der i et

Specialfag ved den afsluttende Examen ikke kan erholde —

11 Points, erklæres for rejiceret. Jøvrigt udtrykkes Re¬

sultatet af Examen ved ,„Bestaaet“ eller „Bestaaet med Ud¬

mærkelse“; til det Sidste udkræves 100 Points.

Saavel den tekniske Prøve som Hovedexamen af¬17.

holdes paa Tandlægeskolen. Hovedexamen, der ifølge An¬

ordningen afholdes i hver Juni og December Maaned,

saaledes at Vinterexamen dog efter Omstændighederne kan

afsluttes i Januar Maaned, bekjendtgjøres forud med

mindst 14 Dages Varsel ved Opslag paa Tandlægeskolen.

Over den tekniske Prøve og Hovedexamen føres særskilte,

af Forstanderen autoriserede Protokoller, som for hver

Examinands Vedkommende underskrives af samtlige Cen¬

sorer. Examensbeviser, til hvilke det fornødne Stempel¬

mærke bekostes af Kandidaten, udstedes af Forstanderen, med

Angivelse af alle Specialkarakterer og af Hovedkarakteren.

Om Udfaldet af enhver Hovedexamen afgives Indbe¬

retning til Ministeriet.

18. Den tilkaldte Censor lønnes med et Honorar af

10 Kr. for hver Kandidat, der underkaster sig den

tekniske Prøve, og med 20 Kr. for hver Kandidat ved

den afsluttende Prøve. Af Gebyret for den tekniske Prøve

tilfalder Resten 40 Kr. den kliniske Lærer, som deraf af¬

holder Udgifterne til Opsyn med Examinanden under Prøvens

Udførelse.

19. Den tekniske Prøve ved Skolen kan første Gang

afholdes i Januar 1890, den afsluttende Prøve ved Skolen

første Gang i December 1890.

Tandlægeexamen efter de i Ministeriets Bekjendtgjørelse

af 1. Marts 1873 anordnede Regler afholdes sidste Gang i

Mai 1890.
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Skr. ang. et Sogneraadsomvalg.582

Indenrigsmin. Skr. (til Amtmanden over Ribe

Amt) ang., hvorledes der vil være at forholde med

Valglisterne ved et Sogneraadsomvalg.

Efterat forskjellige af de i afvigte Efteraar stedfundne

Sogneraadsvalg i Ribe Amtsraadskreds ved Amtsraadets

Resolution ere blevne satte ud af Kraft, har Hr. Amt¬

manden paa Amtsraadets Vegne i behagelig Skrivelse af

20. f. M. begjært Ministeriets Resolution for, hvorledes

der ved Omvalgene vil være at forholde med Hensyn til

Valglisterne.

I denne Anledning skulde man til behagelig Efterret¬

ning og videre fornøden Bekjendtgjørelse tjenstligst melde,

at Ministeriet antager, at der til Grund for Omvalgene

maa lægges de oprindelige Valglister eller eventuelt nye

Lister, udarbeidede paa Grundlag af samme Skatteligning

som for de oprindelige Valglisters Vedkommende, altsaa i

nærværende Tilfælde Ligningen for Aaret 1887.

Det tilføies, at selv om de oprindelige Valglister be¬

nyttes ved Omvalgene, maatte disse selvfølgelig paany frem¬

lægges til Eftersyn paa befalet Maade.

Plakat ang. Torvehandel med Have= og Grønt¬

sager m. m. i Kjøbenhann. (Kjøbenhavns Raadstue).

Indm. Saml. pag. 451.

Justitsmin. Skr. (til Amtmanden over Veile

Amt) ang. den Myndighed, der efter Epidemiloven

tilkommer Formanden for de overordentlige Sund¬

hedskommissioner samt Distriktslægen.

I Anledning af, at Distriktslægen i N. N. Lægedistrikt

efter Ordre fra Formanden for den overordentlige Sund¬

hedskommission for N. N. Herreder har anstillet Under¬
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søgelse hos en Jordemoder angaaende nogle i hendes Hjem 4. April.

forekomne Tilfælde af Difteritis og derefter anordnet fore¬

taget Desinfektion samt flere til at forhindre Udbredelse af

Smitte sigtende Foranstaltninger, har Hr. Amtmanden i

behagelig Skrivelse af 18. f. M. indstillet til Justitsmini¬

steriets Afgjørelse:

1) om Formanden for den overordentlige Sundheds¬

kommission har Myndighed til at beordre Distrikts¬

lægen til Undersøgelse af opstaaede Sygdomstilfælde.

om Distriktslægen er berettiget til paa egen Haand2)

eller efter Bemyndigelse fra Formanden for den over¬

ordentlige Sundhedskommission at paabyde Desin¬

fektion for offentlig Regning, saaledes at Udgifterne

blive at udrede som bestemt i §§ 21 og 22 i Lov af

20. April f. A. om Foranstaltninger imod Udbredelse

af smitsomme Sygdømme, og

*) om en af den overordentlige Sundhedskommission

efter skriftlig Votering blandt sammes Medlemmer

meddelt Approbation paa en af Distriktslægen truffen

Foranstaltning imod Udbredelsen af en Epidemi har

samme Virkning, som om Sundhedskommissionen

forud for Foranstaltningen havde taget Beslutning

om dens Foretagelse.

Foranlediget heraf skal man tjenstligst melde, at de 2

første Spørgsmaal maa besvares benægtende, det tredie be¬

kræftende.

Bestemmelser om Skolelærer= og Skolelærerinde= 6. April.

Examen i Overensstemmelse med Lov af 25. Juli

1867. Oplysninger til Efterretning for dem, der

agte at underkaste sig Skolelærer= eller Skolelærer¬

indeexamen.
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Bestemmelser om Skolelærer=Examen.584

A. For Lærere.

I. Om Examens Afholdelse.

1. Den i Henhold til Lov af 15. Februar 1857 og

Lov af 25. Juli 1867 forordnede Examen for Skolelærere

afholdes af den ifølge sidstnævnte Lov indsatte Kommission

aarlig i Kjøbenhavn, Odense og Aarhus. Kirke= og Under¬

visningsministeriet træffer de fornødne Foranstaltninger til,

at de skriftlige Examens=Opgaver, der bestemmes af Kom¬

missionen og skulle være de samme for alle Examinander

og forelægges dem samtidigt, kunne under betryggende Til¬

syn besvares af de paagjældende paa forskjellige Steder i

Landet. Den skriftlige Examen vil blive afholdt i Reglen

i første Halvdel af Mai paa de tre ovennævnte Steder,

paa de kongelige Skolelærer=Seminarier og de Frisemi¬

narier, hvorfra mindst 15 Dimittender indmeldes til det

Aars Examen. Den mundtlige Examen afholdes i Tiden

fra 1. Mai til 31 Juli efter en nærmere derom fra

Examinanderne ind¬Ministeriet udgaaet Bekjendtgjørelse.

kaldes til denne Del af Prøven i passende Hold. For

intet Hold vil den mundtlige Prøve vare længere end høist

6 samlede Dage.

2. De, som ønske at underkaste sig Examen maa ind¬

sende deres Begjæring herom til Kommissionens For¬

mand inden Udgangen af Februar Maaned. Denne Be¬

gjæring, hvori opgives, hvor vedkommende ønsker at af¬

lægge den skriftlige og den mundtlige Prøve, maa være

ledsaget af:

a) Døbeseddel som Bevis for, at Vedkommende inden

den 1. Juli i det Aar, hvori Examen tilendebringes,

har fyldt sit 18. Aar;

Vakcinationsattest;b)

c) Lægeattest for, at han ikke lider af nogen legemlig
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Mangel, som gjør ham uskikket til at være Skole= 6. April.

lærer;

Vidnesbyrd fra en Lærer og Præst i Forening om,4)

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 Forhold og

har Anlæg til Skolegjerningen.

Kommissionens Formans meddeler Vedkommende, om

hans Begjæring efter de indsendte Oplysninger kan op¬

fyldes. I den Tid, i hvilken den, der indstiller sig, skal

have deltaget i Undervisningen i en Skole, kan Ministeriet

for Kirke= og Undervisningsvæsenet, naar særegne Om¬

stændigheder tale derfor, tilstaa en Nedsættelse af i det

høieste 1 Aar*). Examinanderne betale, forinden de stedes

til Examens første Del eller den skriftlige Prøve, hver en

Kjendelse af 10 Kroner.

3. De efterfølgende nærmere Anordninger af Kirke¬

og Undervisningsministeriet træde første Gang i Kraft ved

Skolelærer=Examen i 1891 i Stedet for de den 20. September

1875 fra Ministeriet udgaaede og i 1883 reviderede Be¬

stemmelser om denne Examen; den Del af dem, som angaar

Examens første Del, Forberedelsestiden til den praktiske

Prøve i Skolegjerning samt Karakterberegningen, træder

dog allerede i Kraft ved Examen i 1890.

II. De ved Examen fordrede Fag.

Ved Examen for Skolelærere aflægges Prøve i føl¬

gende Fag: 1) Religion; 2) Dansk; 3) Historie; 4) Geo¬

grafi; 5) Naturhistorie; 6) Naturlære; 7) Regning; 8)

Mathematik; 9) Pædagogik; 10) Praktisk Prøve i Skole¬

*) Før Indmeldelsen til 1. Del af Examen maa Exa¬

minanden altsaa have undervist i 12 Maaneder.

Dispensation herfra kan kun forventes meddelt, naar

den paagjældende har undervist i 9 Maaneder.
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6. April. gjerning; 11) Skrivning; 12) Tegning; 13) Sang og

Musik, og 14) Gymnastik.

Ved den skriftlige Prøve fordres Besvarelse af føl¬

gende Opgaver: 1) en Opgave i Religion, 2) en fri Ud¬

arbeidelse i Modersmaalet, 3) tre Prøver i Regning, 4)

en Opgave i Pædagogik, 5) en Opgave i kateketisk Dis¬

position, 6) en Prøveskrift, 7) to Opgaver i Tegning.

Skolelærer=Examen kan tages i en eller to Dele, dog

at i sidstnævnte Tilfælde den anden Del bliver at tage

senest 2 Aar efter den første Del, da i modsat Fald de ved

Examens første Del tildelte Karakterer tabe deres Kraft.

Ved Examens første Del aflægges kun Prøve i Geografi,

Naturhistorie, Naturlære og Mathematik. Den skriftlige

og mundtlige Prøve aflægges iøvrigt for de enkelte Fag

efter følgende nærmere Bestemmelser.

De enkelte Fag.

Religion. Prøven er dels en mundtlig dels en

skristlig (4 Timer); den mundtlige Prøve veier som 2 til 1.

Der fordres:

2)Fortolkning af 1. Mosebog 1—3 Kap., Salme 22,

Esajas 1—12*), Matthæus' og Johannes' Evan¬

gelier, Apostlenes Gjerninger og Romerbrevet samt

Færdighed i at finde sig til Rette i de bibelske

Bøger.

Kjendskab til den evangelisk=lutherske Kirkes Tros¬b)

og Sædelære. Hjælpemidler: T. S. Rørdam, „Den

kristelige Lære“ Lisco. „Den apostoliske Trosbe¬

kjendelse“ Kjendskab til de autoriserede Lærebøger i

*) I Stedet for Salme 22 og Esajas 1—12 kan vælges:
1) Saliaerne 16, 23, 24 og Esajas 53—66, eller
2) Salmerne 2, 72 og Sakarias, eller 3) Salmerne
8, 90, 110 og Joel og Amos, eller 4) Salmerne
120, 121, 122, 123 og Daniel.
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Religion, saa at Examinanden kan forklare deres 6. April.

Udtryk og udvikle deres Indhold samt udlægge de

derhen hørende Bibelord paa en til deres Alvor og

Betydning svarende Maade. Kjendskab til Guds¬

tjenestens Orden og Kirkeaarets hellige Tider med

deres særlige Betydning. Kjendskab til de vigtigste

religiøse Retninger, især for saa vidt disse have

vundet Udbredelse heri Landet. Om end Dogme¬

historien ikke skal være et eget Examensfag, saaledes

at der stilles selvstændige Spørgsmaal deri, maa

der dog, hvor Examen i Troslære giver Anledning

dertil, hos Examinanden forudsættes noget Kjend¬

skab til Kirkens Historie, og Kirkehistorie optages

derfor under Religionsfaget, saaledes at der fordres

et noget fuldstændigere Kjendskab til Oldkirkens Ud¬

vikling med Kristendommens Kamp og Seir under

de romerske Keisere. Folkevandringens Indflydelse

paa Kirkens Stilling, Kristendommens Udbredelse

blandt de germanske Folk, Munkevæsenet, Pavedøm¬

mets Fremvæxt og dets Hovedrepræsentanter, For¬

holdet mellem Rom og Konstantinopel, Kirkens For¬

fald og de reformatoriske Bestræbelser i Slutningen

af Middelalderen kan behandles korteligt, medens

Reformationen, de adskilte Retninger indenfor Pro¬

testantismen og den nyere Katolicisme, kort den

nyere Tids Kirkehistorie atter bør kjendes fuldstæn¬

digere, dog ikke ud over, hvad Frederik Nielsens

„Ledetraad i Kirkens Historie“ giver herom. Som

Hjælpemiddel særlig for Oldkirkens og den nyere

Tids Kirkehistorie: Frederik Nielsens „Ledetraad

Kirkens Historie“

Kjendskab til den bibelske Historie med de deri fore¬

kommende bibelske Steder og Egne samt til de bi¬

belske Bøgers Oprindelse. Som Hjælpemiddel: L.
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Chr. Müller „Bibelhistorie“ Krarup=Vilstrup ,„Pa¬

læstinas Geografi“

Til nærmere Forstaaelse af de bibelhistoriske Fordringer

bemærkes:

Om den historiske Fortælling: Examinanden maaD)

i et tydeligt og velordnet Foredrag kunne fortælle den bi¬

belske Historie med sine egne Ord og vide rigtigt at an¬

vende Exempler af samme. Især bør hans Kundskab om

Jesu Levnet være fuldstændig, saa at det ingenlunde er nok

kun at kjende de Stykker af Jesu Liv, som omtales i Mat¬

thæus' og Johannes' Evangelier. Det gamle Testamentes

Fortællinger kræves i et betydelig ringere Omfang, end de

findes i L. Chr. Müllers Bibelhistorie“), navnlig kan ad¬

skilligt af Lovgivningen, Moses Historie, Dommernes Hi¬

storie og Kongernes Historie efter Rigernes Deling, samt

endnn mere efter Hjemkomsten fra Babylon forbigaas, saa

at Fordringen for dette sidste Afsnits Vedkommende ikke

overskrider, hvad f. Ex. Assens' store Bibelhistorie inde¬

holder.

Om Gjengivelsen af Talerne: Jesu Bjærgprædi¬2)

ken gjengives fuldstændigt; alle andre Taler i det gamle

og nye Testamente kræves kun i en fri og kortfattet Gjen¬

givelse, saaledes som Fortællingens Sammenhæng fører det

med sig.

Dansk. Prøven er dels en mundtlig, dels en skrift¬

lig (4 Timer). For hver af disse Prøver gives en dobbelt¬

*)Indtil en passende Bog kan foreligge, vil Ministeriet

drage Omsorg for, at der fra Examinators Side
foreligger et indstreget Exemplar af L. Chr. Müillers
Bibelhistorie, hvorefter de, som ønske det, kunne nøi¬

agtigt gjøre sig bekjendt med de paatænkte Lettelser,

hvorved Bogens Indhold reduceres fra 482 Sider
til ca. 320 Sider.
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tællende Karakter, der indføres færskilt i Examens=Vidnes=6. April.

byrdet.

Udarbeidelse i Modersmaalet. Der kræves: En1)

sprogrigtig og med rimelig Modenhed besvaret Opgave af

et Emne af almindeligt Indhold.

2) Boglæsning i Modersmaalet med Sproglære og

Literaturhistorie. Der fordres:

a) Forstandig og tydelig Oplæsning saavel af Poesi

som af Prosa. Udfaldet af denne Prøve vil faa en

væsentlig Indflydelse paa Karakteren for mundtlig

Dansk.

Kjendskab til Sproglæren i alle dens Hoveddeleb)

(Lyd= Form=, Sætnings= og Retskrivningslære).

Endskjøndt der ikke til Examen skal aflægges Prøve

i Verslære, forudsættes det dog, at de vigtigste Vers¬

fødder (Trokæer, Daktyler, Jamber, Anapæster) og

Versarter (Alexandriner, Kæmpevisemetret m. m.)

maa være Examinanden bekjendte. Blandt Hjælpe¬

midler fremhæves Bojesens, Schneekloths, Løkkes og

Brobys Sproglære, Dahls Sætningslære, Chr. Dorphs

„Digtarterne“

c) Kjendskab til den danske Literaturs Historie i et Om¬

fang som det i Sig. Müllers „Kortfattet dansk Li¬

teraturhistorie“ givne. Examinanden maa endvidere

efter en vis rimelig Maalestok have gjort sig bekjendt

med selve Literaturfrembringelserne, for den nyere Tid

ved direkte Forfatter=Læsning, for de tidligere Tiders

Vedkommende gjennem en passende Læsebog, som f.

Ex. Sig. Müllers Haandbog, Hammerichs „Danske

og norske Læsestykker“ og lign.

Historie. Der fordres et velbehersket og forstaaet

Overblik over den almindelige Verdenshistorie af Omfang

som det i Blochs „Historie for Realskoler“ givne; endvidere

Tolvte Hæfte. 26
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6. April. et noget fyldigere Overblik over Nordens og særlig Fædre¬

landets Historie omtrent som det i Thriges „Danmarks,

Norges og Sverigs Historie“ foreliggende. Endelig bør

Examinanden have noget Kjendskab til det vigtigste af den

græske og den nordiske Sagnhistorie. Blandt de existerende

Hjælpemidler fremhæves foruden de allerede nævnte Haand¬

bøger: Allens store Danmarkshistorie, Bache: „Nordens

Historie“ Fabricius: „Illustreret Danmarkshistorie“, A. D.

Jørgensen: „40 Fortællinger af Fædrelandets Historie“ L.

C. Müllers Danmarkshistorie.

Geografi. Examinanden maa kjende og klart kunne

gjøre Rede for enhver Del af den hele Geografi, den ma¬

tematiske i dens Grundtræk, den fysiske og den politiske

i et Omfang som i E. Løfflers „Lærebog i Geografi“

Om vort Fædreland maa Kundskaben være noget fyldigere

efter større Lærebøger eller Haandbøger, f. Ex. H. Weite¬

meyers „Danmarks Geografi“ Heri saavel som i den al¬

mindelige Geografi bør Kundskaben være grundet paa en

saa levende Forestilling om Landkortet og Jordgloben, at

Examinanden er i Stand til uden disse at bestemme og

forestille sig Landenes, Bjærgenes, Flodernes og Stædernes

Beliggenhed paa Jordkloden. Med de nævnte Lærebøger

for Øie som Maalestok for Fordringernes Omfang og

Indhold kunne andre lignende mindre eller større Lære¬

bøger benyttes som F. C. Granzows 1 og 2, S. B. Thriges,

Dahlbergs m. fl.

Naturhistorie. I Zoologi fordres et saadant Kjend¬

skab til Hovedtrækkene i det menneskelige Legemes Bygning,

saavel dets enkelte Dele som de vigtigste Væv, (Fedtet med

iberegnet), at de vigtigste Livsfunktioner kunne forstaas, for

saa vidt hertil ikke fordres Kundskaber i Kemi der gaa ud

over det rent elementære Minimum, der hidtil mest som

indskudte Sætninger er givet under Naturhistorie og Na¬

turlære. Der fordres saa meget, at Examinanden kan
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forstaa Hygieinens mest elementære Sætninger; der fordres 6. April.

saaledes Kjendskab til Hudens og Slimhindernes Bygning

og de Livsvirksomheder, der foregaa i disse. For Hus¬

dyrenes Vedkommende fordres Kundskab om, hvad der be¬

tinger Udviklingen af Kjød= eller Mælkeproducenter. Be¬

grebet Race maa forstaas. Examinanden maa kunne an¬

vende den mekaniske Fysiks Resultater paa Dyrenes

Bygning, Bevægelser, Ernæring, Aandedræt og Blodomløb.

Der fordres Kjendskab til de Familier, Slægter og paa

enkelte Steder de Arter af Pattedyr, Fugle, Krybdyr

Padder og Fiske, som udgjøre en væsentlig Del af vor

Fanna eller have Betydning som Fødemiddel, Husdyr osv.,

ligesom ogsaa, men dog i et forholdsvis meget mindre

Omfang, Kjendskab til de vigtigste fremmede Former af

Hvirveldyrene; for de hvirvelløse Dyrerækkers Vedkommende

vil der i det hele taget kun fordres et mere indskrænket

Kjendskab til Bygningsplan, systematisk Gruppering, Fa

milier og undtagelsesvis Slægter og Arter; blandt de her¬

hen hørende Klasser vil der imidlertid blive lagt størst

Vægt paa Insekterne. Som Exempel paa brugelige Lære¬

bøger nævnes: Lütken: „Begyndelsesgrundene af Dyre¬

rigets Naturhistorie“ Nr. 2, sidste Udgave. Feddersens

„Dyrerigets Naturhistorie“ hvoraf den førstnævnte afgiver

en passende Maalestok for, hvad der vil blive forlangt ved

Examen. Som Haandbøger kan nævnes Boas: „Dyre¬

rigets Naturhistorie“ og Lütken: „Dyrerigets Naturhistorie“

Nr. 1. I Botanik fordres Kjendskab til Planteorganernes

indre Bygning, vigtigste ydre Former og Funktioner. Der

fordres saaledes Kjendskab til Bygning af Rod, Stængel

Blad, Haar, Æg. Frø og Frugt. Der fordres Kjendskab

til Næringsstoffernes Assimilation, til Lysets og den grønne

Celles Betydning for Planternes Liv. Der fordres Kjend¬

skab til Planternes systematiske Gruppering efter et naturligt

og det Linnæiske System og til de vigtigere, fornemmelig
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6. April. de ved indenlandske eller almindeligt dyrkede Planter re¬

præsenterede Familier (Hovedslægterne af disse og ved

nogle Slægter Arterne af de danske fanerogame samt de

under fremmede Zoner mest fremtrædende Planter). Exa¬

minanden maa dernæst være i Besiddelse af nogen Øvelse

i at benytte en Haandbog i den danske Flora (Rostrups,

Langes eller et lignende Værk). For de blomsterløse

Planters Vedkommende fordres fornemmelig med Hensyn

til Kundskaben om Svampene noget Kjendskab til Gjær¬

cellernes og Bakteriernes Livsbetingelser og Virksomhed,

for saa vidt disse gribe forstyrrende ind saavel i Menne¬

skets Forraad som i dets Sundhed. Der maa tillige

fordres nogen Kundskab om Planteverdenens Fysiognomi

under forskjellig geografisk Bredde, Høide over Havet, paa

de store Stepper osv. Der fordres endelig Kjendskab til

Kalken, dens Fremkomst her i Landet og praktisk Kjendskab

til dens Forhold til de allervigtigste Syrer, og der fordres

ligeledes i store Træk Kjendskab til Granittens Sammen¬

sætning og dens Dekompositionsprodukters Betydning for

Danmarks Jordbund. Examinanden maa vide, hvad en

Krystal er, oplyst f. Ex. ved Sukker, Kisselsyre eller

Kalk. Som Exempler paa brugelige Lærebøger i Bo¬

tanik kunne nævnes: Chr. Vaupells „Planterigets Natur¬

historie“ sidste Udgave ved Chr. Grønlund, der vil afgive

en passende Maalestok for Fordringen i dette Fag i

Almindelighed. Som Haandbog kan nævnes Warming:

Plantelære“

Naturlære. Examens=Prøven i dette Fag vil om¬

fatte de Afsnit af Læren om faste, draabeflydende og luft¬

formige Legemers Ligevægt og Bevægelse (mekanisk Fysik),

om Magnetisme. Elektricitet og Varme (kemisk Fysik), om

Lyset (Optik) samt de tilhørende Dele af Veirlæren

(Meteorologi), som almindelig gjennemgaas, naar der ved

Siden af Lærebøger som Holtens, Lorenz's, Silfverbergs
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og K. Schmidts gives en udfyldende mundtlig Undervis= 6. April.

ning med tilstrækkelige Forsøg, og man førger for, at de

enkelte af ovenstaaende Afsnit, der savnes i nogle af disse

Lærebøger, gjennemgaas efter en anden. Til nærmere

Oplysning tjener, at af Bevægelseslæren maa kjendes:

Lovene for den jævnt voxende Bevægelse, Tyngden, Pendul,

Ebbe og Flod, den midtpunktflyende Kraft saa vidt, at

Forsøgene med Centrifugalmaskinen i grove Træk kunne

forstaas; de simpleste Sætninger om Stød, Gnidningsmod¬

stand, Lyd og Touer. Af den galvaniske Strøms Virk¬

ninger maa kjendes Vandets Sønderdeling og saa meget

til Saltets Sønderdeling, at galvaniske Aftryk og Overtræk

samt Forskjellen mellem konstante og ikke konstante Bat¬

terier i al Almindelighed kunne forstaas; Ørsteds Op¬

dagelse samt Multiplikator, Elektromagnet med Anvendelse

paa Telegrafen, Induktionsstrømme saa vidt, at de aller¬

simpleste Induktionsmaskiner kunne forstaas. Af Veir¬

læren maa navnlig kjendes Grundene til Aarstiderne, til

Varmens ulige Fordeling paa Jordens Overflade, til

Strømme i Luft og Hav, navnlig Passatvindene og Golf¬

strømmen, Fugtighedsforholdene med Psykrometer, Regn¬

og Snemaaler. I Lyslæren maa haves Kjendskab til de

almindelige Love for Belysning, for Lysets Tilbagekastning

og Brydning, Lysmaaling, plane Speile, Hulspeile, Pris¬

mer, Linser med deres Anvendelse til Fotografi, Mikro¬

skoper og Kikkerter i grove Træk, Farvespredning, Billed¬

dannelse i Øiet, Lysets Hastighed. Examinanderne maa

endelig have saa meget Kjendskab til Jordens Figur,

Himmellegemernes Bevægelse, til Formørkelse og Maane¬

faser samt til de simpleste kemiske Sammensætninger, som

er nødvendigt til Forstaaelsen af de fremhævede Afsnit af

Naturlæren.

Regning. Prøven er dels en skriftlig (tre Opgaver,

hvoraf der til den ene ansættes 3, til hver af de andre 2

267
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6. April. Timer) dels en mundtlig. Den skriftlige Prøve veier som

2 til I. Den mundtlige Prøve omfatter de Affnit, der i

Regnebøgerne betegnes ved omvendt og sammensat Regu¬

ladetri, Kjæderegel med Anvendelse paa Opgaver, hvori

forekommer fremmed Mønt, Maal og Vægt, Delings¬

regning, Blandingsregning, Rentesregning, almindelig Han¬

delsregning, Regning med Decimalbrøk; endvidere An¬

vendelse af det, der fordres lært i Matematikken, nemlig

Roduddragniug, Ligninger af 1. Grad med en eller flere

ubekjendte, Ligninger af 2. Grad, Fladers og Legemers

Beregning, Logaritmernes Anvendelse især paa sammensat

Rentesregning og Annuiteter. De benyttede Methoder maa

kunne forklares dels uden mathematisk Bevis dels ved et

saadant, hvor der er særlig Anledning dertil. Endelig maa

de i Almueskolen brugelige Regningsarter og Methoder

kunne fremstilles og gjøres forstaaelige paa en efter Bør¬

nenes Standpunkt afpasset Maade. Haandbøger: Rabens,

Meiers, Hansens, Bertelsens, Jensens, Femmers, Rosen¬

bergs og Mathiesens Regnebøger.

Mathematik.

1)Arithmetik og Algebra: Addition, Subtraktion,

Multiplikation, Division, Potens og Rod, Regler for Tals

Delelighed med visse smaa Tal (2, 3, 4, 5, 6, 8, 9. 10,

11, 12, 20, 25, 50, 100), Polynomiers Division, største

fælles Maal og mindste fælles Mangefold for Tal og

Polynomier, Proportioner, Ligninger af 1. Grad med en

eller flere ubekjendte, Ligninger af 2. Grad med en ube¬

kjendt, Decimalbrøk, Logaritmer, Rentesregning og An¬

nuiteter, Differens= og Kvotientrækken.

Elementær Geometvi: Af Geometrien fordres2)

Hovedsætningerne i Plangeometrien om ret Linie og Cirkel,

Kongruens, Ligestorhed og Ligedannethed samt Arealbereg¬

ning og deres Anvendelse til simple Konstruktioner, som

kunne udføres med Passer og Lineal. Af Stereometrien
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bør i det mindste saa meget gjennemgaas, at Exami= 6. April.

nanderne kunne indse og paavise Rigtigheden af Bereg¬

ningen af Kuglens, den retstaaende Cylinders og Kegles

Overflade samt af Prismets, Pyramidens, Cylinderens,

Keglens og Kuglens Volumen. Hjælpemidler: Steens

„Elementær Arithmetik“ og sammes „Elementær Algebra“,

Jul. Petersens „Arithmetik og Algebra“ (I. Rationale og

II. Irrationale Størrelser). Jul. Petersens „,Lærebog i den

elementære Plangeometri“ og sammes „Geometriske Op¬

gaver til Skolebrug“

Pædagogik. Prøven er dels en mundtlig, dels en

skriftlig (4 Timer). Den skriftlige Prøve veier som 1 til 2.

Der fordres Kjendskab til:

a) Læren om det menneskelige Legemes Bygning og

Livsvirksomheder;

Grundtrækkene af Sjælelæren og af Tænkelæren;b)

c) Opdragelsens, særlig Skoleopdragelsens Theori;

d) Opdragelsens Historie.

Som Maalestok for disse Fordringers Omfang kan

nævnes: Heegaards „Om Opdragelse“. Dog fordres i

Opdragelsens Historie foruden et almindeligt Overblik kun

nærmere Kjendskab til Opdragelsen hos Oldtidens Grækere

og til Grundtankerne hos de mere fremragende Pædagoger

i den nyere Tid (fra 1500) samt det væsentligste af, hvad

der hos Heegaard er meddelt om det danske Skolevæsens

Udvikling og Indretning. Af andre Hjælpemidler frem¬

hæves Fenger og Topsøe: „Det menneskelige Legeme“

Drachmann og Hertel: „Sundhedslære“, Indledningen og

3. Afsnit, Kroman: „Sjælelære“ Skard: „Skolens Ud¬

vikling efter Reformationen“

Praktisk Prøve i Skolegjerning. Prøven er

dels en mundtlig dels en skriftlig af Vægt som 4 til 1.

1) Til den skriftlige kateketiske Prøve fordres, at

Examinanderne udarbeide en Disposition over et for alle
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6 April. Examinander fælles, fortrinsvis fra de autoriserede Lære¬

bøger i Religion hentet Emne, hvorved de have at godt¬

gjøre deres Duelighed i at fremsætte og udvikle et givet

Stofs Indhold i en klar og korrekt Tankegang.

2) Ved den mundtlige Prøve fordres:

at Examinanderne katekisere over et hver især tildelta)

Emne, der ligeledes fortrinsvis hentes fra de au¬

toriserede Lærebøger i Religion;

at de i et sammenhængende, ordnet og livligtb)

Foredrag fortælle Børnene et opgivet Stykke af

Bibelhistorien;

at de i Modersmaalet undervise Børnene i Læs¬c)

ning, Sproglære, Gjengivelse af og Samtale om

det læste;

at de overhøre og forklare dem et opgivet Emne,0)

hvortil Stoffet er hentet fra et i Almueskolen hjem¬

mehørende Fag (Regning, Naturhistorie, Fædre¬

landshistorie eller Geografi); i Stedet for denne Del

af Prøven kan ogsaa fordres Forklaring for eller

Samtale med Børnene om et forelagt Billede.

Examinanden maa kunne illustrere de naturhistoriske

og geografiske Forklaringer ved Kridttegning paa

Klassetavlen.

Anmærkning. Hver Examinand modtager sine Op¬
gaver 1 Time før, han skal træde frem til Prøve,

og faar Leilighed til med Benyttelse af passende

Hjælpemidler at forberede sig under Kommis¬
sionens Tilsyn.

Skrivning. Der ønskes Færdighed i Skjønskrivning

med latinske Bogstaver, en tydelig og smagfuld Haandskrift

samt Sans for Orden og Planmæssighed i det skrevne.

Karakteren herfor vil blive uddraget dels af en særlig

Prøveskrift dels af Examinandens samtlige skriftlige Examens¬

Arbeider.
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Tegning. Alle Examinanderne aflægge Prøve i 6 April.

Frihaandstegning og geometrisk Tegning. Karakteren for

Frihaandstegning tæller dobbelt.

1) Frihaandstegning. Der fordres, at Examinanden

er i Stand til selvstændig at kunne opfatte og gjengive en

simpel virkelig Gjenstand i anden Maalestok end Modellen,

enten et Gibsornament eller en simpel Sammenstilling af

Klodser eller en simpel Vaseform eller en simpel Brugs¬

gjenstand. Kommissionens Formand eller den, hvem denne

maatte overlade Valget, træffer Bestemmelse om, hvilken af

de nævnte Former der skal anvendes ved Examen. Ved

Bedømmelsen lægges Hovedvægten paa det mere eller

mindre korrekte Udtryk for Opfattelsen, som Gjengivelsen

vidner om, mindre paa en sirlig Udførelse.

Geometrisk Tegning. For at give Examinanden2)

Leilighed til at vise, at han dels er fortrolig med de al¬

mindelige geometriske Konstruktioner og dels er i Stand

til at udføre en nogenlunde tilfredsstillende nøiagtig Teg¬

ning, fordres Løsning af en skriftlig given Opgave, der

indeholder en kombineret Sammenstilling af nogle af de

ovennævnte Konstruttioner; det fremhæves udtrykkeligt, at

der i disse Opgaver ikke vil forekomme Ellipser, Parabler,

Hyperbler eller lignende Linier. Til hver af de to nævnte

Prøver indrømmes der Examinanderne 4 Timer.

Sang. I Sang bør Examinanderne med sikker og

ren Intonation kunne synge de til Roskilde Konvents

Salmebog svarende Melodier samt desuden 20 Melodier til

gode Folke= og Fædrelandssange. Det er derhos ønskeligt,

at Examinanderne have havt Leilighed til at øve sig i fler¬

stemmig Sang med det Formaal for Øie derved at danne

deres Øre og vække deres musikalske Sans. Examinanderne

maa have lært de i Kirken forekommende almindelige Re¬

sponsorier. Haandbøger: Berggreens Koralbog, Sannes

Syngeplan med Øvelser, Træffeøvelser og Skolesange,
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6. April, sammes Mandskvartetter, C. Mortensens Mandskvartetter,

Signe Lehmann: 50 Fædrelands¬Masset: Syngeøvelser,

sange m. m.

Musik Examinanderne maa i ren og tydelig In¬

tonation og ordentlig Takt kunne spille paa Violin Kirke¬

melodier og gode Folkesange; der vil derhos blive fordret,

at Examinanden ved Prøven selv kan stemme sin Violin.

Som Vidnesbyrd om musikalsk Dannelse kræves tillige

Kjendskab til Takt og Tonearterne og til Skalaernes Form

samt Færdighed i at kunne foredrage disse syngende og

spillende. Ved Prøven i Orgelspil vil der stilles den

Fordring, at Examinanderne kunne med Færdighed spille

alle girkemelodier paa Orgel og indlede dem med et For¬

spil, afslutte Melodien og spille et eller andet passende

Musikstykke ved Kirketjenestens Indgang og Slutning samt

være øvede i Modulation, saaledes at de kunne spille

Overgange fra den ene Koral til den anden. Modula¬

tionerne kunne spilles efter trykte eller skrevne Exempler.

Denne Prøve gjælder selvfølgeligt kun for de Examinander,

der ønske at skaffe sig Vidnesbyrd for at kunne udføre

Organisttjeneste paa forsvarlig Maade. Haandbøger:

Berggreens Koralbog, C. Mortensens Violinskole, Bohl¬

mann: Lette Smaastykker for Violin og Piano eller

Violin Solo, Nic. Hansen: Melodi=Album for Violin,

Herman Schrøders „Preis=Violinschule“ C. Mortensens

Orgelskole, Attrups lille Orgelskole, Post= og Præludier

samt Modulationer af Berggreen, Weyse, P. Rasmussen,

Jastrau, Attrup, Jung. H. Matthison=Hansen, Lind¬

berg, Hallberg og Dütsch, H. Toftes Øvelseshæfte til

Musiklæren.

Gymnastik. Dette Fag er obligatorisk for alle

Examinander. I dette Fag ere Fordringerne følgende:

a) Examinanden bør kunne gjøre Rede for Hovedhen¬

sigten med Gymnastikken, dens Værd som Middel
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for den legemlige Opdragelse og derved dens Be= 6. April.

tydning for Skoleungdommen. Han maa være fuld¬

kommen bekjendt med de her i Landet anordnede

Legemsøvelser og deres Indflydelse paa Børnenes

Udvikling samt vide blandt de foreliggende Forraad af de

forskjellige Øvelser at vælge dem, der passe for Børnenes

Alder og Udviklingstrin, saa at der gjennem hele

Skoletiden sker en gradvis Fremgang fra de lettere

til de vanskeligere Øvelser med stadigt Hensyn til

god Holdning og Disciplin samt til Legemets har¬

moniske Udvikling. Tillige bør han nøie kjende de

Forsigtighedsregler, der ere at iagttage ved enhver

Øvelse i Gymnastik og Svømning, dels for ad rette

Vei at naa det tilsigtede Maal og dels for at sikre

Børnenes Liv og Lemmer under Udførelsen.

Examinanden maa saa vidt muligt selv have bragth)

det dertil i Legemsøvelser, at han kan vise Børnene

Øvelserne, og derhos kjende disse saa nøie, at han

kan give en klar og tydelig Forklaring af alle de

forskjellige Øvelser, deres Formaal og deres korrekte

Udførelse.

Examinanden maa forstaa at kommandere og ledec)

Tvelserne med en Samling af Børn, hvorpaa der

aflægges Prøve ved at give praktisk Undervisning i

enkelte eller flere Dele af Gymnastikken.

Som Veiledning henvises til foruden den praktiske

Undervisning hos en uddannet Gymnastiklærer at benytte

den autoriserede Lærebog i Gymnastik for Skoler og civile

Læreanstalter i Danmark (1883)*). De stillede Fordringer

findes nærmere præciserede i Lærebogens 30. Kapitel.

III. Beregning af Karaktererne.

Kommissionens Formand meddeler enhver, som har

bestaaet Examen, et Vidnesbyrd, hvori anføres saavel

— —— * — * * *

*) 2. Oplag 1890.
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6. April. Hovedkarakteren som Karaktererne for samtlige enkelte Fag,

i hvilke den paagjældende har aflagt Prøve, Fagene fra

første Del iberegnede. Der gives dette Vidnesbyrd tillige

Paategning om, hvorvidt Examinanden er i Stand til at

forestaa Kirkesang, Orgelspil og Gymnastik=Undervisning.

Specialkaraktererne ere ug., mg., g., tg., mdl., slet, der

betragtes som staaende lige langt fra hinanden, svarende til

Talværdierne: 6, 5, 4, 3, 2, 1. De mellemliggende halve

Karakterer kunne ogsaa benyttes.

Ved Hovedkarakterens Uddragning af Specialkarak¬

tererne benyttes en anden Skala, hvori:

1) udmærket godt — 9,

2) udmærket godt? — 8,

3) meget godt 7,

—4) meget godt? 6,

— 5,5) godt

— 4,6) godt?

—temmelig godt 2,7)

temmelig godt 2 — — 2,8)

— — 9,9)maadelig

— —18.10)slet

Ved Sammendragning af de enkelte Karakterer til

Fastsættelse af Hovedkarakteren regnes Religion og praktisk

Færdighed firdobbelt, Boglæsniag med dansk Sproglære og

Literaturkundskab, skriftlig Udarbeidelse i Modersmaalet, Hi¬

storie, Pædagogik, Regning og Skrivning dobbelt. Karak¬

tererne i Sang og Musik sammenlægges ved Fastsættelsen

af Hovedkarakteren til een Karakter.Kan der formedelst

Mangel paa Prøve i begge disse Fag ikke medtages nogen

fælles Karakter for samme, betragtes det, som om der var

givet een Karakter uden Talværdi. Til Hovedkarakteren

„første Karakter med Udmærkelse“ udfordres Summen 217,

til „første Karakter“ 169, til „anden Karakter“ 135 og til

„tredie Karakter“ 125. For at bestaa Examen maa ikke
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faas ringere Karakter end fuldt „temmelig godt“ i et af de 6. April.

følgende 6 Fag: Religion, skriftlig og mundtlig Dansk,

praktisk Færdighed, Regning og Skrivning, og tilsammen i

disse Fag ikke under 80 Points. For at man kan tage 2.

Del af Examen maa man have taget sammes 1ste Del

med mindst 14 Points. Examen i praktisk Færdighed, i

Sang og Musik samt i Gymnastik kan, naar Begjæring

derom indsendes til Examens=Kommissionens Formand,

efter mindst 1 Aars Forløb tages om; den nye Karakter

indføres paa Examens=Vidnesbyrdet, men uden at den faar

Indflydelse paa Hovedkarakteren Det staar Examinanden

frit for at indstille sig til Prøve i Sang og Musik eller i

et af Fagene eller undlade dette; men naar der ikke gives

Karakter i et af disse Fag, er det til Bestemmelsen af den

fælles Karakter ved Sammendragning af begge Karakterer

under Udregningen af Hovedkarakteren at agte, som om han

har faaet en Karakter med Talværdien 0 i det manglende

Fag. I Henhold til Loven af 25. Juli 1867 skal der,

som ovenfor nævnt, i Examens=Vidnesbyrdet tillige indføres

Paategning om, hvorvidt den paagjældende er i Stand til

at forestaa Kirkesang, Orgelspil og Gymnastik=Undervisning.

For at herom skal kunne meddeles bekræftende Paategning,

der kun maa lyde paa, at Examinanden „kan forestaa“ paa¬

gjældende Fag, maa vedkommende med Hensyn til Kirke¬

sang mindst have opnaaet saavel for Sang som for Musik

Karakteren „godt“, med Hensyn til Orgelspil Karakteren

„godt“ og med Hensyn til Gymnastik Karakteren „godt2“.

Aflagt Prøve med i det mindste Karakteren „godt““ for

Sang og Musik tilsammen samt for Gymnastik vil for

Fremtiden være Regel for Ansættelse som Enelærer ved en

Skole. Dog skal en ringere Karakter i disse Fag eller

Mangel af Karakter for Sang og Musik ikke udelukke

nogen fra Ansættelse som Enelærer ved en Skole, naar han

paa egen Bekostning vil lade Sang= og Gymnastikunder¬
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6. April, visningen udføre ved en af den stedlige Skolebestyrelse

hertil som dnelig godkjendt Person.

IV Tillagsprøver.

Efter derom indsendt Begjæring til Examens=Kom¬

missionens Formand kan der, naar Skolelærer=Examen

afholdes, ogsaa aflægges Prøve i Tysk, Engelsk, Fransk og

Svensk, samt paa Examens=Vidnesbyrdet meddeles Karakter

for vedkommendes Kundskab i disse Sprog; dog faa disse

Karakterer ingen Indflydelse paa Hovedkarakteren.

Ved disse Prøver fordres:

I Tysk, Engelsk og Fransk:

1) En korrekt Udtale af Sproget.

2) Mundtlig Oversættelse af et læst Stykke Prosa af

noget vanskeligere Forfattere og et ikke læst Stykke Prosa

samt et læst Stykke Poesi. Det læste Stykke maa udgjøre

mindst 200 Oktavsider, hvoraf mindst 25 Sider Poesi.

3) Grundigt Kjendskab til Grammatikkens Formlære

og det vigtigste af Syntaxen.

4) Mundtlig Oversættelse af let, sammenhængende

dels læst, dels ikke læst dansk Text.

I Svensk:

Der opgives som læst mindst 200 Oktavsider af for¬

skjellige Stilarter, deraf mindst 25 Sider Poesi; desuden

prøves der i et lettere ikke læst Stykke Prosa fra dette

Aarhundrede. Hovedtrækkene af Grammatikken i et Om¬

fang som de Grundtræk af Sproglæren, der ere givne i

M. Hammerichs , Svenske Læsestykker“ (3. Oplag 1867),

samt af Forholdet mellem de svenske og danske Lydsystemer

og Bøininger.

V. Nærmere Bestemmelser om Skolelærer¬

Examens Forhold til andre Examiner.

1. 3 Henhold til kgl. Adg. af 30. August 1881 kan
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den, der bestaar Skolelærer=Examen med Hovedkarakteren

„meget duelig“ derefter ved at bestaa en Tillægsprøve i

Engelsk og et af de to Sprog, Fransk eller Tysk, efter eget

Valg med saadanne Karakterer, hvis Talværdi svarer til

Værdien af et „meget godt“ og et „temmelig godt“ er¬

hverve sig de Rettigheder, som almindelig Forberedelses¬

Examen giver; og kan denne Tillægsprøve aflægges enten

for Examens=Kommissionen for Privatister eller ved en af

de Skoler der have faaet Ret til at afholde almindelig

Forberedelses=Examen.

2. Den, der har bestaaet almindelig Forberedelses¬

Examen, bliver, naar han inden 5 Aar indstiller sig til

Skolelærer=Examen, at fritage for Prøve i Historie, Geo¬

grafi, Mathematik, Naturlære og Naturhistorie, for saa vidt

han ønsker saadant, og ville i saa Fald de ham ved først¬

nævnte Examen meddelte Karakterer i nævnte Lærefag være

at optage i hans Examens=Vidnesbyrd for Skolelærer=Examen

og med Hensyn til Beregningen af Hovedkarakteren ved

denne at tage i Betragtning efter deres Værdi ifølge

Reglerne for samme.

Anmærkning. Ved Anordning af 20 April 1888 er
denne Bestemmelse sat ud af Kraft for deres Ved¬

kommende der bestaa almindelig Forberedelses Ex¬

amen senere end i Sommeren 1888, hvorhos Ad¬

gangen for dem, der have bestaaet almindelig For¬
veredelses=Examen inden 15. Juli 1888, til paa

denne Maade at overføre Karakteren fra denne Ex¬

amen til Skolelærer= eller Skolelærerinde=Examen,

kun staar aaben i 3 Aar, sidste Gang ved Skole¬
lærer= og Skolelærerinde=Examen, som afholdes 1891.

B. For Lærerinder.

I. Om Examens Afholdelse.

1. Den i Henhold til allerhøieste Resolution af 4.

November 1859, bekjendtgjort under 16. s. M., og Lov af

25. Juli 1867, jvfr. Lov af 29. Marts 1867, forordnede

1889.

6. April.
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6 April. Examen for Skolelærerinder afholdes aarligt i Kjøbenhavn

i Oktober Maaned af den ifølge Lov af 25. Juli 1867 for

Skolelærer=Examen og for førnævnte Examen indsatte

fælles Kommission. Kirke= og Undervisningsministeriet

træffer de fornødne Foranstaltninger til, at de skriftlige

Examens=Opgaver, der bestemmes af Kommissionen og

skulle være de samme for alle Examinandinder, besvares

samtidigt af de Paagjældende under betryggende Tilsyn.

Den skriftlige Prøve tilligemed Prøven i kvindeligt Haand¬

arbeide vil i Reglen blive afholdt i første Halvdel af Ok¬

tober Maaned. Den mundtlige Examen vil i Reglen blive

afholdt i Slutningen af Oktober Maaned. Examinand¬

inderne inddeles til denne Del af Prøven i passende Hold.

For intet Hold vil den mundtlige Prøve vare længere end

høist 6 samlede Dage.

2. De, som ønske at indstille sig til denne Examen,

indsende skriftlig Begjæring derom til Examens=Kommis¬

sionens formand inden Udgangen af Juli Maaned s. A.

Begjæringen skal være affattet af Ansøgerinden selv og

ledsaget af følgende Attester:

a) Døbeseddel, som udviser, at Vedkommende har fyldt

sit 22. Aar*);

b) Vakcinationsattest;

Lægeattest for ikke at være behæftet med nogenc)

Svagelighed, der kunde have hyppigt og langvarigt

Sygeleie tilfølge;

d)Attest for Anlæg, Skoleflid, Fremgang og Sæde¬

lighed.

3.De efterfølgende nærmere Bestemmelser af Mini¬

steriet for Kirke= og Undervisningsvæsenet træde første

*)Dispensation herfra kan kun ventes, naar den Paa¬

gjældende mangler mindre end et Aar.
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Gang i Kraft ved Examens Afholdelse i 1891 i Stedet for 6. April.

de den 20. September 1875 fra Ministeriet udgaaede og i

1883 reviderede Bestemmelser om denne Examen. Dog

træde Bestemmelserne om Forberedelsestiden til den praktiske

Prøve i Skolegjerning og om Karakterberegningen allerede

i Kraft ved Examen i 1890.

II. De ved Examen fordrede Fag.

Ved Examen for Lærerinder aflægges Prøve i føl¬

gende Fag: 1) Religion; 2) Dansk; 3, Historie; 4) Geo¬

grafi; 5) Naturhistorie; 6) Regning; 7) Pædagogik; 8)

Praktisk Færdighed i Skolegjerning; 9) Skrivning; 10)

Tegning; 11) Sang og Musik samt 12) Kvindeligt Haand¬

arbeide.

I Religion, Dansk, Historie, Geografi,

Naturhistorie, Pædagogik, praktisk Færdighed i

Skolegjerning og Skrivning fordres samme Omfang

af Kundskaber og Færdighed som ved Skolelærer=Examen.

Med Mathematikken bortfalder ved Lærerinde=Examen den

Seminaristerne fordrede mathematiske Begrundelse afaf

Regnemethoderne tilligemed Beregninger, der hvile paa den

umiddelbare Anvendelse af mathematiske Læresætninger.

Fordringerne i Regning indskrænkes saaledes til, at

Examinandinden med Sikkerhed kan regne med hele Tal og

Brøker — derunder indbefattet Decimalbrøker og med

klar Indsigt i de forskjellige praktiske Regnemaader kan løse

sammensatte Opgaver af Reguladetri — omvendt og lige¬

frem — med Brøker og gjøre Rede for denne Regnings¬

arts Anvendelse paa simpel Rentesregning og deslige.

Til skriftlig Examen gives 2 Opgaver inden for dette

Omraade.

I Tegning fordres kun en god Kontur uden For¬

skygning efter simple Gibsornamenter.
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Ved Sangprøven kræves, at Examinandinden skal

kunne synge et passende Antal almindelige Koralmelodier

og Folkesange rent og med det rette Foredrag, saaledes at

hun kan anses for dygtig til som Lærerinde at veilede en

Skoles Børn i Sangøvelse.

Ved Musikprøven have Examinandinderne Valget

mellem at lade sig prøve i Violinspil eller i Klaverspil.

I begge Tilfælde stilles der samme Fordringer til Lærer¬

inderne som til Lærerne ved Violinspil. Som Vidnesbyrd

om musikalsk Dannelse fordres ligesom ved Skolelærer¬

Examen Kjendskab til Takt og Tonearterne og til Skalaernes

Form samt Færdighed i at kunne foredrage disse syngende

og spillende. Ved Lærerinde=Examen kan der paa samme

Maade som ved Skolærer=Examen aflægges særskilt Prøve

i Orgelspil.

I kvindeligt Haandarbeide fordres, at Exami¬

nandinden skal:

1) indlevere en Række Arbeider, der viser hendes Dyg¬

tighed i de i det daglige Liv almindelig forefaldende

Al rbeider;

aflægge en Prøve paa sin Færdighed i disse Haand¬2)

arbeider for Examens=Kommissionen, samt

undervise en Klasse (6 Elever) i Haandarbeide.3)

De Arbeider, Examinandinden skal indlevere, og som

selvfølgelig maa være udførte af Vedkommende selv, ere:

Tegning:

a) En almindelig Skjorte (i formindsket Maalestok:,

b) en Særk af simpel Facon (i formindsket Maale¬

stok) og

c) et Par Damebenklæder (i formindsket Maalestok).

Strikning:
a) En Strømpe,

b) en strikket Klud (ufuldendt) med Hulnavn, almindelig
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Stopning, Sammenmaskning og Udbedring af tynd= 6. April.

slidt Strikning.

Syning:

En almindelig Skjorte (heraf syes dog kun den*)

halve Side),

b) en Særk af simpel Fagon (heraf syes dog kun den

halve Side),

et Par Damebenklæder, sammenriet,6)

en Prøveklud med en paasat Lap, Stopning af eni)

Rift og et Hul, samt 2 Bogstaver syede med Dron¬

ningesting,

en Klædesklud med Stopning af en Rift og en ind¬c)

sat Lap.

Anmærkning. Kludene d—e bør være saa store, at

Øvelserne kunne gjentages derpaa for Examens¬
Kommissionen, om saa ønskes. Til alle Arbeider

vælges forholdsvis grovt Materiale Der maa

hverken opgives mere eller mindre, end hvad der

her er forlangt.

Til Færdighedsprøven maa Examinandinden selv med¬

bringe de fornødne Syredskaber. Til den praktiske Prøve i

Haandgjerning gives Opgaven Dagen forud, for at Exa¬

minandinden kan ordne det fornødne Materiale til 6 Elever.

Som Hjælpemiddel: Emilie West: „Veiledning til methodisk

Undervisning i kvindeligt Haandarbeide“

De Examinandinder, som maatte ønske det, kunne ved
2.

Lærerinde=Examen aflægge Prøve i Gymnastik, saaledes

at der meddeles Examens=Vidnesbyrdet Paategning om

Udfaldet. Karakteren for Gymnastik medtages ikke ved Be¬

regningen af Hovedkarakten. Med Hensyn til Prøven i

dette Fag bemærkes: Hovedformaalene for Lærerinden bør

i dette Fag være at kunne give Børnene en saa alsidig

legemlig Udvikling som muligt og at vænne dem til en

rigtig og præcis Udførelse af de til dette Øiemed sigtende

Øvelser. Hun bør derfor være nøie bekjendt med disse,
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6. April. selv kunne udføre og vise dem samt mundtligt kunne for¬

klare deres Nytte og Betydning for Barnets Udvikling samt

Reglerne for deres korrekte Udførelse. Lærerinden maa

ligeledes forstaa at ordne en gymnastisk Undervisning med

Børn af forskjellige Aldre og at kommandere Øvelserne.

De Øvelser, Examinandinden maa kjende, omfatte de al¬

niudelige Ordningsøvelser — Opstilling, Udrykning, Hold¬

ning m. v. —Benøvelser, Forside= og Rygøvelser samt

Arm=, Skulder= og Halsøvelser; Øvelser i at hoppe, at

løbe og at springe — dog kun korte Spring i Længden og

lave Spring i Høiden; Ligevægtsøvelser; Klavreøvelser i

Stige og i Tove samt Hævøvelser m. v. i Skraastang eller

Bom; Øvelser med Reb; Smidighedsbøininger; Øvelser i

Barre samt endelig Øvelser i Trapez og Ringe eller Ræk.

Af de tre sidstnævnte Øvelser, der ikke fordres lærte eller

øvede ud over et Maal, der er passende for Pigebørn,

kunne enkelte — Øvelser i Ringe og Ræk — bortfalde,

naar tilsvarende Øvelser kunne udføres i vid Udstrækning

paa Trapez og Bom. Examinandinden bør endvidere være

kjendt med Spændbøiningsøvelser (ved Ribbevæg) og Aande¬

drætsøvelser. Saa længe der ikke foreligger endeligt ved¬

tagne Bestemmelser angaaende hele Systemet for den frem¬

tidige Pigegymnastik, kan der ikke paapeges nogen Vei¬

ledning, der er fuldt udtømmende for alle de foran nævnte

Øvelser. De Damer, der ønske at underkaste sig Examen,

henvises til, foruden at gjøre sig bekjendte med den au¬

toriserede Lærebog i Gymnastik (1883)), at forskaffe sig

praktisk og theoretisk Uddannelse i de særligt for kvindelige

Elever passende Øvelser enten ved et af de her bestaaende

private Gymnastik=Instituter eller hos de fra disse udgaaede

examinerede Lærerinder i Gymnastik. Det skal endnu til¬

*) 2. Oplag 1890.
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føies, at der i den autoriserede Lærebog i Gymnastik, der 6. April.

væsentligt er skreven for den mandlige Ungdom, er flere

Kapitler, der som mindre egnede for Kvinder helt bortfalde

for Lærerinderne — at sige ved Undervisningen af Pige¬

børn — nemlig 4., 9., 10., 14, 15., 16. og 17. Kapitel,

samt endvidere for de af dem, der ikke opgive Øvelser i

Ringe, 12. Kapitel. Enkelte Ændringer kunne af Hensyn

til Forskjellen mellem den mandlige og kvindelige Ungdom

indtræde og tillades i nogle af Kapitlerne af Lærebogen,

saasom: I 3. Kapitel f. Ex. en anden Stilling med

Armene før Indtagelsen af Rygprøvestillingen; „Hofter

fat“ i Stedet for „korslagte Arme over Brystet“; en mere

fremstrakt Stilling med Overkroppen i Udfaldsstillingen. I

5. Kapitel kunne Øvelserne udvides og forøges baade med

Hensyn til Gangen paa Ligevægtsbrættet og med Armenes

Stilling og Føring under Gangen. I 6. Kapitel kunne

under Springeøvelserne medtages nogle enkelte Spring, der

i Lærebogen ere omtalte under Voltigering, som f. Ex. at

springe op paa en faststaaende Gjenstand, en Springkasse,

et dertil indrettet Bord eller lignende, at springe over en

paa en Bom anbragt Sadelbom m. v. I 7. Kapitel

ændres Nedgangsstillingen i Tove og Stænger derhen, at

Knæene holdes samlede.

III. Beregning af Karaktererne.

Karaktererne med tilhørende Talværdier ere de samme

som ved Skolelærer=Examen, ligeledes Beregningen af

Hovedkarakteren, dog saaledes, at kvindeligt Haandarbeide

regnes tre=dobbelt ved Fastsættelsen af samme. Til Hoved¬

karakteren „første Karakter med Udmærkelse“ kræves altsaa

Summen 217, til „første Karakter“ 169, til „anden Karak¬

ter“ 135 og til „tredie Karakter“ 125. Examen=Vidnes¬

byrd kan heller ikke udstedes for nogen ved Lærerinde¬

Examen, som har faaet en ringere Karakter end fuldt
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6. April. „temmelig godt“ i et af følgende Fag: Religion, skriftlig

og mundtlig Dansk, praktisk Færdighed, Regning,Skriv¬

ning samt kvindeligt Haandarbeide, og tilsammen i disse

Fag under 95 Points. De for Seminaristerne ovenfor

givne nærmere Bestemmelser om Aflæggelsen af Prøverne

i praktisk Færdighed, Sang og Musik samt Gymnastik gjælde

ligeledes for Lærerinderne.

IV Tillagsprøver.

Paa samme Maade og under samme Vilkaar som ved

Skolelærer=Examen er det tilladt ved Lærerinde=Examen at

aflægge Prøve i Tysk, Engelsk, Fransk og Svensk. For¬

dringerne ved disse Prøver ere de samme som ved de til¬

svarende Tillægsprøver ved Skolelærer=Examen.

V. Nærmere Bestemmelser om Skolelærerinde¬

Examens Forhold til andre Examiner.

1. I Henhold til kgl Anordning af 12. Mai 1882 kan

den Kvinde, der bestaar Skolelærerinde=Examen med Hoved¬

karakteren „meget duelig“ derefter ved at bestaa en Til¬

lægsprøve i Arithmetik (uden praktisk Regning), Geometri

og Naturlære samt i Engelsk og i et af de to Sprog,

Fransk eller Tysk, efter eget Valg, med en samlet Karakter¬

værdi af mindst 18 Points erhverve sig de Rettigheder,

som almindelig Forberedelses=Examen giver, og kan denne

Tillægsprøve aflægges enten for den i Anordning af 30.

August 1881 § 13 nævnte Examens=Kommission for Pri¬

vatister eller ved en af de Skoler, der have faaet Ret til

at afholde almindelig Forberedelses=Examen.

2. Den Kvinde, der har bestaaet almindelig For¬

beredelses=Examen, bliver, naar hun inden 5 Aar derefter

indstiller sig til Skolelærerinde=Examen, at fritage for

Prøve i Historie, Geografi og Naturhistorie, for saa vidt

hun ønsker saadant, og ville i saa Fald de hende ved først¬
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nævnte Examen meddelte Karakierer i nævnte Lærefag være April6.

at optage i hendes Examens=Vidnesbyrd for Skolelærerinde¬

Examen og med Hensyn til Beregningen af Hoved¬

karakteren ved denne at tage i Betragtning efter deres

Værdi ifølge Reglerne for samme (se dog Anmærkningen

pag. 6031.

Lov om Hundeafgiften samt om Straf og Er= 12. April.

statning for Skade, foraarsaget af Hunde. (Ju= Nr. 16.

stitsministeriet).

Indm. Saml. pag. 451.

Lov om Brandforsikringsforeninger for Land= 12. April.

bygninger. (Justitsministeriet). Nr. 47.

Indm. Saml. pag 454.

Lov indeholdende Tillæg til Lov om Eftertryk 12. April.

m. m. af 29. December 185:. (Indenrigsmini= Nr. 48.

steriet.)

Indm. Saml. pag. 461.

(In= 12. April.Lov om Lønninger ved Telegrafvæsenet.

Nr. 19.denrigsministeriet.)

Indm Saml. pag. 462.

Lov om Lønninger for Postbestyrelsen samt for 12. April.

Postvæsenets Embeds= og Bestillingsmænd. (Inden= Nr. 50.

rigsministeriet.)

Indm. Saml. pag. 467.
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12. April. Lov om Meddelelse af Koncession til Anlæg og

Nr. 52. Benyttelse af en Jernbane fra Horsens til Tørring.

(Indenrigsministeriet.)

Indm. Saml. pag. 476.

12. April. Løv om Meddelelse af Koncession til Anlæg og

Nr. 53. Benyttelse af en Jernbane fra Veile til Give. (In¬

denrigsministeriet.)

Indm. Saml. pag. 477.

12. April. Lov om Anlæg af en Jernbane fra Hobro til

Nr. 54.Løgstør samt Meddelelse af Koncession paa Anlæg

og Benyttelse af en Sidebane fra Aalestrup til Vi¬

borg. (Indenrigsministeriet.)

Indm. Saml. pag. 478.

Lov om Anlæg af en Jernbane fra Slagelse til12. April.

Nr. 55. Næstved med en Sidebane til Skjelskjør. (Inden¬

rigsministeriet.)

Indm. Saml. pag. 480.

12. April. Lov om Foranstaltninger til Forebyggelse af

Nr. 56. Ulykkestilfælde ved Brug af Maskiner m. m. (Ju¬

stitsministeriet).

Indm. Saml. pag. 482.

Lov om Grundafstaaelse ved Udvidelser af Stats¬12. April.

banerne samt om Erstatning af Tab i Anledning afNr. 57.

Sneskjærme. (Indenrigsministeriet.)

Indm. Saml. pag. 491.
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Lov om Udførelse af forskjellige Bygningsfor= 12. April.

anstaltninger, foranledigede ved Kontrakt af 29. Nr. 58.

Oktober 1869 om Overdragelse til Kjøbenhavns

Kommune af en Del af Kjøbenhavns Fæstnings¬

terræn m. m. i Henhold til Lov af 6. Juli 1867.

(Krigsministeriet.)

Vi Christian den Niende osv. G. v.: Rigs¬

dagen har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadføstet

følgende Lov:

I. Til Udførelse af nedennævnte Bygningsforanstalt¬

ninger, foranledigede ved Kontrakt af 29. Oktober 1869

om Overdragelse til Kjøbenhavns Kommune af en Del af

Kjøbenhavns Fæstningsterræn m. m. i Henhold til Lov af

6. Juli 1867, bevilges 1,363,000 Kr., nemlig:

Til et nyt Etablissement for Ride= og Be¬

slagskolen 405,000 Kr.

Til nye Kontorer for 1. Ingeniørdirektions

2. Bygningsdistrikt 8,000 —

Til et nyt Kaserneetablissement for 2. Ar¬

tilleriregiments i Kjøbenhavn garniso¬

nerende Styrke 950,000 —

2. Af det i §1 nævnte Beløb af 1,363,000 Kr. kan

der anvendes:

I Finansaaret 1889—90. 1,000,000 Kr.

1890—91 363,000

3. Artillerikasernens Grund ved Frederiksholms Kanal

afgives til Finansministeren, naar Fraflytningen er sket.

Lov om Fodfolkets Liniebatailloners Forsyning 12. April.

med 8msm Repetergeværer og med Ammunition til Nr. 59.

disse. (Krigsministeriet).

Vi Christian den Niende osv. G. v.: Rigs¬

Tolvte Hæfte. 27
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12. April. dagen har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadfæstet

følgende Lov:

Til Fabrikation af 8“, Repetergeværer og Anskaffelse

af Ammunition til disse kan i Finansaaret 1889—90 an¬

vendes 1,000,000 Kr.

Lov om Theaterdrift i Kjøbenhavn. (Ministeriet12. April.

Kirke= og Undervisningsvæsenet).Nr. 62. for

Indm. Saml. pag. 493.

12. April. Bygningslov for Staden Kjøbenhavn. (Ju¬

Nr. 77. stitsministeriet).

Indm. Saml. pag. 495.

26. April. Kirke= og Undervisningsmin. Cirk. (til Biskop¬

perne) ang. Bevaring af gamle Kirkeklokker.

For at forebygge, at gamle Kirkeklokker omstøbes eller

forandres uden at være tilbørligt undersøgte i antikvarisk

og kunsthistorisk Henseende, skulde Ministeriet —der gjør

Regning paa, at Sognepræsterne og Kirketiendeeierne med

Redebonhed ville yde deres gode Medhjælp til at sikre og

udvide Kjendskabet til denne, hidtil altfor lidet paaagtede

Klasse af vore Fortidslevninger, tjenstligst anmode Deres

Høiærværdighed om behageligen at paalægge Provstesynene,

naar de gjøre Udsættelse om Kirkeklokkers Kassation eller

om Istandsættelser paa selve Klokken, samtidigt ved Hen¬

vendelse til Sognepræsten at drage Omsorg for, at Klokken,

saasnart den er nedtagen, velvilligen bliver undersøgt

nærmere af denne, og at der derpaa af ham gjennem

Provsten bliver gjort Indberetning til Direktøren for de

antikvariske Mindesmærkers Bevaring om Klokkens Høide¬

maal — deri ikke medregnet de til Klokken støbte Malm¬
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bøjler, hvori den ophænges (Kronen) —, om Klokkens 26. April

Diameter forneden (ved Randen) og foroven og om

Ordlyden af Indskriften paa Klokken. Indberetningen

vil af Provsten være at indsende direkte til

Direktøren.

Dersom Skriften paa Klokken (f. Ex. fordi Klokken er

fra Middelalderen) er saaledes, at den ikke med Lethed

lader sig læse af Folk med almindelige Skolekundskaber,

eller dersom Klokken slet ingen, Indskrift har, eller

dersom der paa Klokken findes særegne Tegn (Støber¬

mærker — disse bestaa ofte kun af Figurer dannede af

Streger —, Vaabenskjolde, Astryk af Segl eller af Møn¬

ter), eller dersom den har eiendommelig eller mere end al¬

mindelig rig Udsmykning med Billeder eller Ornamenter,

maatte der gives Direktøren Leilighed til selv eller ved en

anden Sagkyndig at lade Klokken besigtige i det Støberi,

hvor den skal omstøbes, inden den sønderhugges. Støberiet

maa derfor i disse Tilfælde angives i Sognepræstens Ind¬

beretning til Direktøren, og i denne Indberetning bør tillige

Tiendeeieren (Kirkeværgerne) anføres med Navn og Bopæl.

For at alt Ovenanførte kan opnaas, ville Deres Høi¬

ærværdighed endvidere behageligen paalægge Provstesynene,

naar de, som ovenomtalt, gjøre Udsættelse om Kirkeklokkers

Kassation eller om Istandsættelser paa selve Klokken, fore¬

løbigt ved en mundtlig Opfordring, hvorom der gjøres

Tilføielse i Synsforretningen, at bede Tiendeeieren (Kirke¬

værgerne) om, i det Tilfælde, at det skulde vise sig, at der

var en af de ovennævnte Mærkeligheder ved Klokken, itide

at paalægge Støberiet at lade Klokken staa urørt, indtil

Direktoratets Besigtigelse af den har fundet Sted, — og

tillige at anmode Tiendeeieren om, saasnart Klokken er

nedtagen, at underrette Sognepræsten baade om Nedtagelsen

og om det Støberi, hvor Klokken skal omstøbes. Og

derhos ville De behageligen paalægge Provsterne, i de
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26. April, Tilfælde, hvor der ifølge Indholdet af Sognepræstens Ind¬

beretning til Direktøren skal finde sagkyndig Besigtigelse

Sted, strax efter denne Indberetnings Modtagelse at er¬

indre Tiendeeieren om at give det ovennævnte Paalæg til

Støberiet.

I Synsforretningen vil der udtrykkeligt være at gjøre

Bemærkning om, at der af Synet er truffet Foranstaltning

i Overensstemmelse med nærværende Cirkulære.

Hvis det skulde blive nødvendigt i Aarets Løb at om¬

støbe nogen Kirkeklokke uden sket Synsudsættelse, fordi den

var bleven ubrugelig, vil Provsten, saa snart han mod¬

tager Anmeldelse herom fra Tiendeeieren, have at træffe

fornøden Foranstaltning i Lighed med det ovenfor Anførte

til, at dette Cirkulæres Øiemed ogsaa i saadant Tilfælde

kan opnaas.

For de Sognepræsters og Tiendeeieres Skyld, hvilke

det maatte interessere at gjøre sig nærmere bekjendte med,

hvad der vedkommer vore gamle Kirkeklokker, undlader Mi¬

nisteriet ikke at henlede Opmærksomheden paa en Afhandling

af C. Nyrop „Om Danmarks Kirkeklokker og deres Støbere“

der findes i „Kirkehistoriske Samlinger“ 3. Række, 4. Bind,

Side 157—302.

Jnstitsmin. Skr. (til Amtmanden over Aalborg27. April.

Amt) ang., hvorvidt Skifteretten er forpligtet til

ved Indlevering af Fordringsanmeldelser i Konkurs¬

boer at give Tilstaaelse for sammes Modtagelse,

samt om Formen for saadan Tilstaaelse.

I et med Hr. Stiftamtmandens behagelige Skrivelse

hertil indsendt Andragende har Skifteforvalteren i N. N.

Herreder anholdt om Justitsministeriets Afgjørelse af, hvor¬

vidt Skifteretten er pligtig til ved Indleveringen af For¬

dringsanmeldelser i Konkursboer at meddele Tilstaaelse for
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sammes Modtagelse og i bekræftende Fald, om Til=27. April.

staaelsen kan forlanges meddelt i den Form, at Skifte¬

retten paa et Duplikat af Anmeldelsen med Bilag atte¬

sterer, at der er indleveret en ligelydende Anmeldelse med

ligelydende Bilag.

Foranlediget (heraf skal man tjenstligst melde, at det

maa anses for selvfølgeligt og stemmende med Skiftefor¬

valterens Stilling i de under offentlig Skiftebehandling

værende Boer, at Skifteforvalteren, naar ikke Anmeldelsen

overbringes saaledes, at Indførelse i Protokollen kan ske i

Vedkommendes Overværelse, er pligtig til at meddele Til¬

staaelse for Modtagelsen af Anmeldelsen af en Fordring,

og at Ministeriet, ihvorvel det maa være overladt til Skifte¬

forvalteren at afgjøre, i hvilken Form han finder det rettest

at afgive saadan Tilstaaelse, naar det blot iagttages, at For¬

dringshaveren faar Sikkerhed for, at Fordringen er an¬

meldt, maa finde det naturligt, at Skifteforvalteren, naar

Fordringshaveren fremsætter Begjæring om at erholde Til¬

staaelsen paa et af ham fremsendt Duplikat, ikke vægrer

sig ved at afgive Tilstaaelsen paa dette.

Indenrigsmin. Skr. (til Overpræsidenten i Kjø= 2. Mai.

benhavn) ang. Ansættelse af 7 Dyrlæger under

Overdyrlægen ved Kvægtorvet, de offentlige Slagte¬

huse og Kjødkontrollen.

Ved at meddele, at Kjøbenhavns Kommunalbestyrelse

har vedtaget nedenstaaende Bestemmelser angaaende Ord¬

ningen af Dyrlægevæsenet ved Kvægtorvet, de offentlige

Slagtehuse og Kontrollen med Kjød, der indføres fra Landet

i slagtet Stand, saalydende:

„Under Overdyrlægen ved Kvægtorvet, de offent¬

lige Slagtehuse og Kjødkontrollen ansættes 2 Dyrlæger

af 1. Klasse og 5 Dyrlæger af 2. Klasse, der med

27“



1889.

2. Mai.

2. Mai.

3. Mai.

Nr. 67.

618 Skr. ang. Dyrlægeansætt. ved Kbhvn.s Kjødkontrol.

Hensyn til Lønning, Pensionsberettigelse osv. stilles i

Klasse henholdsvis med Fuldmægtige og Assistenter af

1. Klasse under Magistraten. Antallet af og Løn¬

ningsvilkaarene for det øvrige Dyrlægepersonale, som

det maatte være nødvendigt at ansætte, bestemmes indtil

videre af Magistraten indenfor Grændserne af de ved

de aarlige Budgetter hertil bevilgede Beløb“

har Overpræsidiet i behagelig Skrivelse af 1. d. M. ind¬

stillet, at disse Bestemmelser stadfæstes som Forandringer i

Vedtægt for Styrelsen af Staden Kjøbenhavns kommunale

Anliggender af 30. December 1857 med senere Tillæg.

Foranlediget heraf skulde man til behagelig Efterret¬

ning og videre fornøden Bekjendtgjørelse tjenstligst melde,

at den begjærte Stadfæstelse herved meddeles.

Justitsmin. Skr. (til Kjøbenhavns Magistrat)

ang., at § 4 i Lov om Underholdningsbidrag til

Børn, der ere avlede udenfor Ægteskab af 20. April

1888 ikke er anvendelig paa islandske Kvinder, der

ikke have erhvervet Forsørgelsesret her i Landet.

Bekjendtgjørelse ang. Henlæggelse under Mini¬

steriet for Kirke= og Undervisningsvæsenet af Revi¬

sionen af nogle Regnskaber over Ministeriernes Ud¬

gifter til Tryksager. (Konseilspræsidiet).

Paa Konseilspræsidiets derom nedlagte allerunder¬

danigste Forestilling har det behaget Hans Majestæt Kongen

ved allerhøieste Resolution af Dags Dato allernaadigst at

bifalde, at Revisionen af Regnskaberne over Ministeriernes

Udgifter til Tryksager, leverede i Henhold til Kontrakt af¬

sluttet af Institsministeriet paa Statens Vegne, henlægges

under Ministeriet for Kirke= og Undervisningsvæsenet fra

den 1. Juli d. A. at regne.
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7. Mai.Institsmin. Skr. (til Amtmanden over Aalborg

Amt) ang., hvorvidt Bestemmelserne i § 4 i Lov

af 20. April 1888 om Underholdningsbidrag til

Vorn, der ere avlede udenfor Ægteskab, ere an¬

vendelige, selv om de paagjældende Børn have Op¬

hold i Udlandet.

at Justitsministeriet af Hensyn til

de i bemeldte Paragrafs næstsidste og sidste Punktum inde¬

holdte Bestemmelser med Dem maa antage, at det fremsatte

Spørgsmaal maa besvares benægtende.

Justitsmin. Cirk. (til samtlige Amtmænd), 15. Mai.

hvorved Amtmændene anmodes om at foranledige

bragt til samtlige saavel ordentlige som overordent¬

lige Sundhedskommissioners Kundskab, at vedkom¬

mende Epidemilæge kun efter Beslutning af Sund¬

hedskommissionen kan give de i Loven af 20. April

f. A. ommeldte forskjellige Paabud.

Jnstitsmin. Skr. (til Amtmanden over Thisted 16. Mai

Amt) ang. en Forespørgsel fra en Herredsfoged øm,

hvorvidt en Strandfoged for et Sogns Strand ikke

bør vælges blandt Sognets egne Beboere, og om

ikke vedkømmende Retsbetjent bør have den største

Indflydelse paa Valget.

at man vel i Almindelighed maa

finde det naturligt, at Amtet vælger Strandfogden blandt

det paagjældende Sogns Beboere, og at der ved Valget

tages et væsentligt Hensyn til Politimesterens Indstilling,

men at der ikke tilkommer Beboerne af et Sogn nogen Ret

til at vælges til Strandfoged for Sognet, hvorfor Amtet
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16. Mai. maa anses berettiget til, naar der blandt Ansøgerne om

Strandfogedbestillingen findes Beboere af et andet Sogn,

da at foretrække disse, naar de paa en væsentlig mere

fyldestgjørende Maade maa antages at kunne røgte Be¬

stillingen, og at Amtet heller ikke ubetinget kan anses

pligtigt til at følge Retsbetjentens Indstilling, hvad enten

der er Spørgsmaal om Valg imellem flere Beboere af ved¬

kommende Sogn eller imellem Beboere af Sognet og Per¬

soner, der bo udenfor dette.

21. Mai. Generaldirektor. for Skattev. Skr. (til Direk¬

tionen for den almindelige Brandforsikring for

Landbygninger) ang., at en Retsskrivers Paategning

paa en Panteattest om, at der ikke efter dennes

Udfærdigelse er thinglæst noget, der medfører For¬

andring i den paagjældende Eiendoms Panteforhold,

er stempelpligtig som ny Panteattest.

Ved at meddele, at den almindelige Brandforsikring

for Landbygninger har foreskrevet, at Branddirektørerne

ikke maa tage Panteattester, der indleveres til dem som

Bilag ved Begjæringer om Bygningers Udslettelse af

Brandforsikringen, for Fyldest, naar de ere udfærdigede

tidligere end 1 Maaned før Udmeldelses=Begjæringen, med

mindre Attesten af vedkommende Herredskontor har faaet

en Paategning om, at der ikke efter dens Udfærdigelse er

thinglæst noget, der medfører Forandring i den paagjældende

Eiendoms Panteforhold, har Direktionen for den nævnte

Brandforsikring, da der følges forskjellige Regler paa Her¬

redskontorerne med Hensyn til Stempelpligten for saadanne

Fornyelsespaategninger, forespurgt, om disse Paategninger

ere stempelpligtige som Panteattester.

Foranlediget heraf har Generaldirektoratet for Skatte¬

væsenet udtalt, at da de ommeldte Fornyelsespaategninger
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maa betragtes som nye Panteattester, selv om de fremtræde 21. Mai.

som Paategninger paa ældre Attester, maa man anse dem

for stempelpligtige i Henhold til Stempellovens § 71.

Justitsmin. Skr. (til Amtmanden over Viborg 22. Mai.

Amt) ang., at naar vedkommende Barnefader op¬

holder sig i Udlandet, har Ministeriet ikke Hjemmel

til at bemyndige nogen herværende Overovrighed til

at meddele Approbation paa et af ham her i Landet

i sin Tid gjort Tilbnd om Erlæggelse af et Bidrag

til et nægte Barus Underhold.

I Anledning af det med Hr. Kammerherreus behage¬

lige Skrivelse af 9. f. M. hertil indsendte Andragende,

hvori Udvalget for Fattigvæsenet i N. N. Kjøbstad fore¬

spørger, hvorledes det har at forholde sig for at opnaa

Overøvrighedens Approbation paa et af en Person, der for

Tiden opholder sig i Udlandet, i 1877, medens han som

værnepligtig Underofficer var til Tjeneste ved N. N. Ba¬

taillon, for vedkommende Bataillonschef afgivet og af denne

modtaget Tilbud om at erlægge et aarligt Bidrag af 50

Kr. til et af et ugift Fruentimmer født uægte Barns Under¬

hold, skal man tjenstligt melde, at da Barnefaderen op¬

holder sig i Udlandet, savner Ministeriet Hjemmel til at

bemyndige nogen herværende Overøvrighed til at meddele

den begjærte Approbation.

Kirke= og Undervisningsmin. Cirk. (til Biskop= 23. Mai.

perne) ang. Bevaring af de existerende Sten¬

døbefonter.

Direktøren for de antikvariske Mindesmærkers Bevaring

har henledet Ministeriets Opmærksomhed paa Vigtigheden

af i Tide at træffe Foranstaltning til, at der bliver værnet
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23. Mai. om vore Døbefonter af Sten paa en omhyggeligere Maade

end hidtil. Disse findes nemlig i mange Kirker over¬

malede paa den grelleste Maade, marmorerede, overstrøgne

med graa Stenfarve osv.; men til at fjerne Farven er der

efter Synenes Anvisning eller af Kirketiendeeieren paa egen

Haand ofte anvendt den Fremgangsmaade at bearbeide

Fonten med Hammer, istedenfor at man ved Benyttelsen af

andre Midler kunde fjerne Malingen lettere og paa en

lidet bekostelig Maade. I Indberetningerne til Direktoratet

om de antikvariske Undersøgelsesreiser, der foretages efter

sammes Foranstaltning, findes det derfor atter og atter

anført om Døbefonter i Landets forskjellige Egne, at de ere

ophuggede paany.

I Anledning heraf skulde Ministeriet, der holder sig

overbevist om at ville finde almindelig Samstemning hos

dem, som Sagen vedkommer, i Bestræbelsen for, at Døbe¬

fonterne i vore Kirker kunne blive bevarede paa omhyggelig

og værdig Maade, et Formaal, hvorpaa ikke alene Menig¬

hederne have Krav, meu paa hvilket Synsloven af 19.

Februar 1861 ogsaa netop har havt sin Opmærksomhed

særligt henvendt (se § 8, tredie Stykke), — tjenstligst anmode

Deres Høiærværdighed om behageligen at tilkjendegive

Provstesynene i det Dem betroede Stift, at man alvorligt

maa fraraade at anvende Hammer til Rensning af Døbe¬

fonter af Sten, hvilket under alle Omstændigheder medfører

Fare for Forvanskning af Fontens kunstneriske Karakter,

især hvor den er prydet med udhugget Arbeide, og allermest

hvor dette bestaar i billedlige Fremstillinger med Menneske¬

eller Dyrefigurer.

Er Døbefonten overstrøgen med Oliefarve, bør der til

Rensningen anvendes Sæbelud, der stryges paa Stenen

over hele den Flade, som skal renses, og forbliver urørt

derpaa i omtrent et Døgn, hvorefter den afvaskes og af¬

børstes med rent Vand og en almindelig Karbørste (ikke
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med nogen Jernskrubbe eller Staaltraadsbørste). Dersom 23. Mai.

der bliver noget tilbage af Farven, gjentages Paastrygningen

af Sæbelud og Afvadskningen, indtil Farven er fjernet;

og saafremt der efter gjentagen Afvadskning endnu skulde

blive nogen Farve tilbage i Fordybningerne, som ikke

lader sig opløse, vil det være rigtigere at lade denne forblive

paa Stenen end at anvende skarpe Redskaber for at fjerne den.

Er Fonten overkalket, kan der til Rensning benyttes

fortyndet Saltsyre; men det maa da nøie paases, at Blan¬

dingen ikke bliver af kraftigere Styrke end 1 Del Syre til

15 Dele rent Vand, og at Stenen strax efter Paa¬

strygningen og Afbørstningen skylles rigeligt med Vand, da

Stenens Styrke og Glands ellers kan komme til at lide af

Syren. — Herved maa imidlertid bemærkes, at da de

blødere Stenarter, især Kalksten, ikke taale Syre, maa

denne Behandlingsmaade ikke anvendes, naar det ikke for¬

inden ved varsom Undersøgelse har lykkedes at komme til

fuldstændig Vished om, at Fonten er af Granit, men

Rensningen bør i saa Fald opsættes, indtil der efter sket

Henvendelse til Direktøren for de antikvariske Mindesmærkers

Bevaring kan blive Leilighed for Direktoratet til at lade den

foretage ved en Sagkyndig.

Den Anvisning, som i nærværende Cirkulære er given

med Hensyn til Behandlingen af Stendøbefonter, og som

Ministeriet forventer, at Synene ville lade det være sig

magtpaaliggende at foranledige iagttagen for Fremtiden,

gjælder tillige (jfr. Kirkesynslovens § 8, tredie Stykke) i

et og alt den særlige Udsmykning med huggen Sten, der

mangensteds findes paa Kirkebygningen selv, saasom Dør¬

indfatninger med eller uden Søiler, profilerede (ved Frem¬

spring eller Hulinger leddelte) Gesimser, Kragbaand (f. Ex.

paa Korbuen) eller Sokler samt de Sten med udhugne

Billeder paa, der ikke sjældent findes indsatte hist og her

paa Kirkens Ydervæg. I de udhugne billedlige Frem¬
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23. Mai. stillinger (Relieffer), der ikke alene forekomme paa den

sidstnævnte spredte Maade, men nok saa ofte pryde Over¬

liggerstenen over Kirkedørene og vore gamle Døbefonter,

besidde vi en Kilde til Oplysning om Aandslivet hos vore

Forfædre og om den Udbredelse, som Middelalderens kirke¬

lige Kunst havde vundet i Danmark, der fortjener langt

større Opmærksomhed fra vor Side, end der hidtil er bleven

den tildel.

23. Mai. Generaldirektor. for Skattev. Skr. ang., at Be¬

skikkelser, hvorved samme Mand ved eet Dokument

beskikkes til Værge eller Kurator for flere Umyndige

eller Mindreaarige, ville være at stemple til Taxt

1 Kr. for hver Umyndig eller Mindreaarig, for

hvem der ved Dokumentet bliver beskikket Værge

eller Kurator.

Anordning om Forelse af Handelsregistret. (Ju¬24. Mai.

stitsministeriet).Nr. 74.

Indm. Saml. pag. 533.

Bekjendtgjørelse om Forandringer i de for Sko¬28. Mai.

Nr. 82. lernes Examiner gjældende Regler. (Ministeriet for

Kirke= og Undervisningsvæsenet).

Indm. Saml. pag. 539.

28. Mai. Kirke= og Undervisningsmin. Cirk. (til samtlige

examensberettigede Skoler) ang. en Indskærpelse og

nærmere Forklaring af de for Skolernes Examiner

gjældende, særlig de i Bekjendtgjørelse af s. D.
givne Regler.

Ved at fremsende den under D. D. udgaaede Be¬

kjendtgjørelse om Forandringer i de gjældende Examens¬

bestemmelser skal Ministeriet henlede Skolernes Opmærk¬
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somhed paa følgende Punkter, vedrørende dels de i 28. Mai.

Bekjendtgjørelsen indeholdte Regler, dels andre Forhold,

som have givet Anledning til at indskærpe eller nærmere for¬

klare de bestaaende Regler for Skolernes forskjellige Examiner:

1. Med Hensyn til de nye Reglers Ikrafttræden er

det en Selvfølge, at den i Bekjendtgjørelsens Punkt 1

omhandlede Fritagelse for at opgive 4. Klasses Pensum i

Latin og Græsk ved Afgangsexamen først kan komme de

Privatister til Gode, der i Forveien ere blevne prøvede

i dette Pensum efter de øvrige i Bekjendtgjørelsen givne Regler.

2. Ifølge den forandrede Affattelse af Anordning af

30. August 1881 § 11 vil der ved Tillægsprøven i Latin

for dem, der have bestaaet almindelig Forberedelsesexamen,

kun være at give een fælles Karakter for den skriftlige og

mundtlige Del af Prøven, overensstemmende med de ved

4. Klasses Hovedexamen og Prøven for Privatister i Af¬

slutningsfagene gjældende Regler.

3. Ministeriet betragter det som en Følge af de for¬

andrede Regler, hvorved Præliminærprøven for Privatister

af den sproglig=historiske Retning er bragt i nærmere

Overensstemmelse med 4. Klasses Examen for Skoledisciple,

at der for Freintiden under ingen Omstændigheder kan

gives Tilladelse til at udsætte Prøven for et enkelt Fags

Vedkommende, saaledes som det hidtil jævnlig er blevet be¬

vilget med Hensyn til Prøven i latinsk Stil. Det samme

gjælder for dem, der ville supplere almindelig Forbe¬

redelsesexanien med en Tillægsprøve, saaledes at denne

altid paa een Gang maa afholdes i mundtlig og skriftlig

Latin og i Græsk.

4. Bestemmelsen i allerhøieste Anordning af 16. Jnni

1882 § 14 om, at Privatister ved Afgangsexamen skulle

opgive det hele i 5. og 6. Klasse læste Pensum i Latin

og Græsk, staar uforandret ved Magt. Ligeledes har det

sit Forblivende ved de i Anordning af 5. August 1871
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28. Maj. 8 7, jfr. Ministeriets Cirkulære af 23. December 1882,

om Optagelsen i en lærd Skoles 5. Klasse foreskrevne

Regler, forsaavidt som Privatister forinden Optagelsen blive

at prøve i alle de til 4. Klasses Hovedexamen hørende Fag,

i hvilke de ikke tidligere have aflagt Prøve.

5. Da der ved en enkelt Skole har vist sig Mis¬

forstaaelser med Hensyn til Anvendelsen af Bestemmelsen i

Anordning af 30. August 1881 § 4 b om, at der ved al¬

mindelig Forberedelsesexamen skal i Engelsk opgives læst

saa meget, som svarer til 300 Sider af Tauchnitzer Ud¬

gaven af „sunbeam storios“ kan Ministeriet ikke anse det for

unødvendigt at indskærpe, at der herved haves sammen¬

hængende Stykker af forskjellige Forfattere for

Øie, men at derimod det, der er læst i Elementærbøger,f.

Ex. Listovs og Løkkes, ikke kan medregnes i det anordnings¬

mæssige Pensum. For at sikkre Overholdelsen af disse Regler,

der ligeledes gjælde for de i bemeldte Anordnings § 4 c

og d foreskrevne Pensa i Tysk og Fransk, vil Ministeriet

herved for Fremtiden have paalagt, at det paa Skemaerne

til Indmeldelse af Examinander ved almindelig For¬

beredelsesexamen opgives med nøiagtig Specificering, hvilke

bestemte Stykker enhver Examinand har læst, ligesom det

ogsaa nøie bør paases fra Skolernes Side, at Opgivelserne

stemme med Anordningens Fordringer, baade hvad Side¬

antallet og Indholdet angaar.

Den samme Fordring gjælder ogsaa for Privatister,

der indmeldes til Examenskommissionen.

6. Da Ministeriet flere Gange har modtaget An¬

dragender fra saadanne, som ønske at underkaste sig en

Tillægsprøve i Latin i samme Examenstermin som al¬

mindelig Forberedelsesexamen, eller at tage de tvende efter

hinanden følgende Tillægsprøver for Seminarister paa een

Gang, finder man Anledning til at udtale, at der i det

Hele intet kan være til Hinder for en saadan Fremgangs¬
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maade, og at altsaa de Prøver i Latin eller i Latin og 28. Mai.

Græsk, hvormed almindelig Forberedelsesexamen kan sup¬

pleres, kunne, tages samtidig med denne Examen, ligesom

de tvende Prøver, henholdsvis i to levende Sprog og i

Latin eller Latin og Græsk, hvormed Skolelærerexamen maa

suppleres for at give Adgang til at tage Afgangsexamen

for Studerende, kunne afholdes i samme Examenstermin,

men at i saa Fald den Prøve, der er forudsat at være den

sidste i Rækken, taber sin Gyldighed, naar den Examen, som

den skal tjene til at supplere, ikke bestaas. Der bør derfor

ikke udstedes noget Examensbevis for Prøven i Latin eller

Latin og Græsk, før den Prøve, som normalt maa gaa forud,

er bestaaet.

7. Efter at Ministeriets Opmærksomhed gjentagne

Gange er bleven henledet paa, at der ved Skolerne hersker

en forskjellig Praxis i Henseende til Bedømmelsen af den

Karakter, der ifølge Anordning af 30. Augnst 1881 § 1

gives for Orden med de skriftlige Arbeider ved almindelig

Forberedelsesexamen, og navnlig, at der ved flere Skoler

er Tilbøielighed til at give „Udmærket godt“ som Normal¬

karakter uden at fordre en Behandling af Arbeiderne, der

hæver sig over det Gjennemsnitlige, skal man herved be¬

mærke, at Ministeriet ønsker de Bemærkninger, som om

dette Punkt ere fremsatte i Undervisningsinspektionens

Examensberetninger for 1883 og 1884 (jfr. Meddelelserne

om det lærde Skolevæsen m. m. for 1882—83 pag. 168,

og for 1884 pag. 107), tagne til Følge som Rettesnor for

Bedømmelsen. Ordenskarakteren „ug“ bør derfor kun

gives, hvor et skriftligt Arbeide baade er fuldkommen frit

for Rettelser, i enhver Henseende behandlet med tilfreds¬

stillende Orden, og desuden skrevet med en god Haand¬

skrift. Hvor det sidste ikke er Tilfældet, men Arbeidet dog

er læseligt og nogenlunde omhyggeligt behandlet, hvortil

hører, at de mathematiske Besvarelser ere ledsagede af for¬
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28. Mai. nøden Text og saaledes ordnede, at Gangen i Behandlingen

tydelig ses, kan Karakteren „mg“ gives, og enhver, selv

mindre Mangel bør der overhovedet tillægges Vægt i nedad¬
gaaende Retning, saaledes at der endog, naar utilbørlig

Skjødesløshed er udvist, vil være Grund til at give nega¬

tive Karakterer. Ligeledes vil den af Inspektionen udtalte

Regel være at følge, at naar Censorerne i hvert af de tre

Fag, hvori der gives skriftlig Opgave, have fastsat en

Karakter for Orden, har Skolens Bestyrer kun at beregne

Middeltallet af de tre til ham afgivne Karakterer, for at

fastsætte Hovedkarakteren for Orden. Det maa følgelig

anses for urigtigt at lade nogen af de tre Ordenskarakterer

faa større Betydning ved Sammenregningen end de andre

to, idet der ikke kan tages Hensyn til, at Vanskelighederne

ved at bevare god Orden i en mathematisk Udarbeidelse for

den Uøvede kunne bevirke, at denne snarest kommer til at

faa en nedsættende Virkning.

8. Da Indmeldelserne af Examinander stadig fra

flere Realskoler indsendes for sent, benytter Ministeriet Lei¬

ligheden til alvorligt at indskærpe Skolerne Nødvendigheden

af, at Reglerne i Cirkulære af 28de Marts 1887 om, at

Indmeldelserne, henholdsvis til Foraars= og Sommer¬

examinerne, bør indsendes inden den 1. Februar og 1.

Mai, ufravigelig overholdes, da Tilsidesættelsen af disse

Regler i høi Grad forsinker og besværliggjør Inspektionens

Arbeide med Ordningen af Examens Afholdelse. Af samme

Grund bør det undgaas, hvad der nu ofte indtræffer, baade

ved Realskoler og lærde Skoler, at enkelte Examinander

indmeldes længe efter Udløbet af Fristen. Ligeledes ønsker

Ministeriet det nøie iagttaget, at der fra Skolernes Side i

betimelig Tid, forinden Indmeldelsen til Examen skal

foregaa, indgives Andragende om de for Examinanderne

eventuelt nødvendige Dispensationer med Hensyn til Alder

m. m., samt at der derefter paa Indmeldelseslisterne ved de
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paagjældende Examinanders Navne anføres de Skrivelser 28. Mai.

fra Ministeriet, hvorved saadanne Dispensationer maatte

være givne.

9. Ansøgninger om Fornyelse af Tilladelsen til at af¬

holde Examen ville for Fremtiden være at indsende til

Ministeriet, henholdsvis inden den 1. November eller den

1. Februar, eftersom Fornyelsen begjæres for den nærmest

paafølgende Foraars= eller Sommerexamens Vedkommende.

Forsømmelser i denne Henseende ville efter Omstændig¬

hederne medføre, at der ikke bliver Leilighed til at lade

foretage Undersøgelse af den paagjældende Skole forinden

Examen, og at Skolen derfor ikke kan forvente at erholde

den attraaede Bevilling i rette Tid.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. (til Justits= 31. Mai.

ministeriet) ang., at to til en Frimenighed hørende

Personer maatte have Ret til at indgaa borgerligt

Ægteskab.

Ved at tilbagesende det med Bilag hosfølgende, med

Justitsministeriets behagelige Skrivelse af 24. d. M. hertil

oversendte Andragende, hvori Birkedommer N. N. fore¬

spørger, om tvende Medlemmer af en Frimeninghed ere

berettigede til overensstemmende med deres derom fremsatte

Begjæring at indgaa borgerligt Ægteskab, skulde Mini¬

steriet tjenstligst melde, at da de paagjældende have er¬

klæret, at de ikke høre til Folkekirken, men have sluttet sig

til en Frimenighed, for hvilken forhenværende Valg¬

menighedspræst N. N. skal være Præst, uden at der i

denne Egenskab er tillagt ham nogen Anerkjendelse, skjønnes

det ikke, at der kan nægtes de Paagjældende, der maa be¬

tragtes som ikke hørende til Folkekirken, Adgang til at ind¬

gaa deres forehavende Ægteskab for den borgerlige Øvrighed

efter Lov 13. April 1851.
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3. Juni.

Nr. 81.

630 Till.t. midlert. Organisationsplan f. Statsbanerne.

Tillæg til midlertidig Organisationsplan for

Statsbanerne af 5. Mai 1887. (Indenrigsmini¬

steriet.

I midlertidig Organisationsplan for Statsbanerne af

5. Mai 1887 Affnit II (Centralforvaltningen) sker der føl¬

gende Forandringer:

I 2. Stykke (1. Afdeling) udgaar: Behandling af

Klager, Besværinger og Erstatningsfordringer, forsaavidt de

ikke ere henlagte til en anden Afdeling.

I 3. Stykke (2. Afdeling) udgaar:

„Sager, der angaa Tarifvæsen og Befordrings¬

bestemmelser, derunder Overenskomster med andre

Befordringsentrepriser om direkte Expedition, Sager,

der angaa Fragtmoderationer, Billetrefusioner, Fragt¬

reklamationer o. desl.“

samt:

„et Expeditionskontor, der forestaas af en Kon¬

torchef“

I 5. Stykke (4. Afdeling) føies til 1. Punktum:

„Behandling af Klager, Besværinger og Erstat¬

ningsfordringer fra det trafikerende Publikum, Sa¬

ger, der angaa Tarifvæsen og Befordringsbestem¬

melser, derunder Overenskomster med andre Be¬

fordringsentrepriser om direkte Expedition, Sager,

der angaa Fragtmoderationer, Billetrefusioner, Fragt¬

reklamationer o. desl.“.

Derhos forandres i 2. Punktum:

„et Expeditionskontor, der forestaas af en Kontor¬

chef,“ til: „2 Expeditionskontorer, der hvert forestaas

af en Kontorchef¬
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Indenrigsmin. Cirk. (til samtlige Amtmænd) 4. Juni.

ang., at det er af Vigtighed, at der ikke udføres

Kreaturer, om hvis gode Sundhedstilstand, der kan

haves Tvivl.

I Betragtning af den særdeles Vigtighed, det har for

vort Landbrug, at der ikke herfra til Udlandet udføres

Kreaturer, om hvis gode Sundhedstilstand der kan haves

mindste Tvivl, skulde man anmode D'Hrr. Amtmænd om

enhver for sit Amts Vedkommende at indskærpe de Myn¬

digheder, hvilke Varetagelsen af Veterinærpolitiforretningerne

paahviler, at have nøie Indseende med, at de Dyrlæger,

hvem Eftersynet af de Dyr, der afskibes herfra, er betroet,

nøie holde sig de for Udførelsen af Eftersynet givne For¬

skrifter efterrettelige, ikke lade noget Middel til at forvisse

sig om Beskaffenheden af Dyrenes Sundhedstilstand uan¬

vendt og overhovedet udvise den yderste Nøiagtighed og

Paapasselighed ved Udførelsen af det dem saaledes over¬

dragne Hverv. Det bedes derhos Vedkommende tilkjende¬

givet, at, ligesom det maa forlanges, at den Dyrlæge, der

om endog kun ved en enkelt Leilighed maatte have gjort

sig skyldig i nogen Forsømmelse i saa Henseende, strax

fjernes fra Bestillingen, saaledes vil han ogsaa efter Om¬

stændighederne kunne vente herfor ad retslig Vei at blive

dragen til Ansvar.

Justitsmin. Skr. (til Amtmanden over Præstø

Amt) ang., hvorvidt Fattigvæsenet maatte være be¬

rettiget til for Udgifter i Anledning af et Under¬

holdningsbidrag, der paahvilede en i Amerika sig

opholdende, her forsørgelsesberettiget Person, at holde

sig til en ham her i Landet tilfalden Arv.

I Anledning af et med Hr. Kammerherrens behagelige

4. Juni.



Cirk. ang. undvegne Forbryderes Anholdelse.6321889.

4. Juni. Skrivelse af 10. f. M. hertil indsendt Andrugende, hvori

N. N. Byraads Udvalg for Fattigvæsenet forespørger, hvor¬

vidt der fra dettes Side kan foretages noget retsligt Skridt,

hvorved en Arv, der er tilfalden den i N. N. Kjøbstad for¬

sørgelsesberettigede Slagtersvend N. N., der opholder sig i

Amerika, kan tilbageholdes til Dækning af Fattigvæsenets

Udgifter i Aarenes Løb i Anledning af det ham ifølge

Præstø Amts Resolution af 19. Februar 1884 paahvilende

Underholdsbidrag til et uægte Barn, skal man tjenstligst

melde, at Justitsministeriet med Dem maa være enigt i,

at der ikke haves nogen Adgang for Fattigvæsenet til ad

Rettens Vei at sikre sig Dækning af det omhandlede Arve¬

beløb for andet end de alt udlagte Bidrag.

6. Juni. Justitsmin. Cirk. (til samtlige Politiøvrigheder)

ang. Indholdet af Rekvisitioner om foreløbig An¬

holdelse i Storbritannien af herfra undvegne For¬

brydere.

Paa dertil af Udenrigsministeriet given Anledning

meddeles det herved Politiøvrighederne, at den engelske Re¬

gjering i Henhold til den imellem Danmark og Stor¬

britannien under 31. Marts 1873 afsluttede Konvention

angaaende gjensidig Udlevering af Forbrydere ved Be¬

gjæringer om foreløbig Anholdelse i det forenede Konge¬

rige af herfra undvegne Forbrydere i Interesse af Sagens

hurtige Fremme har begjært iagttaget, at Rekvisitionen in¬

deholder følgende, hvorom Udenrigsministeriet derhos har

instrueret de kgl. danske Konsuler:

1) Den Undvegnes Navn og sidste Opholdssted samt,

saavidt muligt, hans Signalement.

Den Forbrydelse, for hvilken han er sigtet (eller2)

dømt).

3) I hvilket Land Forbrydelsen er begaaet
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4) At den Undvegne mistænkes for at opholde sig i det 6. Juni.

forenede Kongerige.

5)At Anholdelsesordre eller Arrestdekret er udstedt af

dansk Myndighed imod den Paagjældende.

Begjæring om hans foreløbige Anholdelse.6)

Forsaavidt Begjæringen rettes direkte til ved¬

kommende danske Konsul, bør den derhos indeholde:

7) At den danske Regjering vil begjære hans Ud¬

levering paa regelmæssig Maade, og at der er Grund

til at formode, at han vil undslippe i den Tid, der

vil medgaa, inden Udleveringsbegjæringen indkommer

ad diplomatisk Vei.

Det tilføies, at slige Begjæringer i Reglen, forsaavidt

Tiden og Forholdene gjøre det muligt, fra Politiøvrigheden

bør tilstilles Udenrigsministeriet og da direkte, hvilket om

fornødent vil kunne ske ad telegrafisk Vei. Forsaavidt

imidlertid Sagen ei kan taale det Ophold, der kan antages

at være forbundet hermed, kunne Rekvisitionerne sendes

direkte til vedkommende Konsul, hvorom der da nopholdelig

bør ske Meddelelse til Udenrigsministeriet.

Jøvrigt bemærkes, at Justitsministeriets Cirkulære af

19. September 1881 om, hvad der bliver at iagttage ved

Udleveringen af Forbrydere fra Storbritannien og Tyskland,

forbliver i Kraft

Vekjendtgjørelse ang. Retskrivningen. (Mini= 7. Juni.

steriet for Kirke= og Undervisningsvæsenet). Nr. 83.

Ministeriet vil for Fremtiden have nedenstaaende Ret¬

skrivningsregler fastslaaede til Brug og nøie Efterlevelse

i alle offentlige Skoler og Seminarier samt i alle de

Privatskoler, der have Ret til at afholde Afgangs¬

examen til Universitetet eller almindelig Forberedelses¬

examen.
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Reglerne indføres i Skolerne fra Skoleaarets Be¬

gyndelse efter Sommerferien 1890, til hvilken Tid Docent

Saabys Retskrivningsbog vil foreligge trykt. Reglerne

kunne anvendes ved Examinerne i Aaret 1891 og skulle

anvendes ved Examinerne i Aaret 1892 og fremdeles.

Alle Skolebøger skulle for Fremtiden trykkes med den

her befalede Retskrivning. Hvad danske Læsebøger og Gram¬

matikker angaar, kunne de, der ere trykte med den ældre

Retskrivning, ikke tillades benyttede længere end til Som¬

merferien 1891.

I.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,

saaledes efter Kolon, naar en andens Ord anføres; end¬

videre alle egentlige Substantiver, alle substantivisk brugte

Adjektiver, der betegne Sprog, Folk (Nationer) eller Re¬

ligionsbekendere (Dansk, de Svenske, en Kristen); endvidere

enkelte Adjektiver, brugte som et Slags Egennavne paa

Personer (den Almægtige — Gud, den Korsfæstede — Kri¬

stus, den Onde — Djævelen); endvidere Adjektiver og Or¬

denstal, brugte som Tillægsnavne til Personer (Gorm den

Gamle, Kristian den Niende, Hellig Knud), eller sammen

med et Substantiv dannende et Egennavn (Vestre Kirke¬

gaard, Store Kongensgade); endelig Tiltalepronominerne

I. De, Dem, Deres, ligeledes Han og Hun anvendte i

Tiltale. Man skriver Hans, Hendes Majestæt, kongelige

Højhed.

Anmærkning. Ved egentlige Substantiver forstaas saa¬

danne, hvis Bøjning er substantivisk. De fleste kunne
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forbindes med den efterhængte Artikel. Ethvert Ord,

der, staaende alene, kan have Artiklen efterhængt, er

et egentligt Substantiv. Egentlige Substantiver kunne
ikke, staaende alene, bruges med Adjektivernes be¬

stemte Artikel. Herfra undtages den Helligaand og

de Herrer.Dog kan undertiden, men nutildags

meget sjældent, Adjektivernes bestemte Artikel i Fler¬
tallet sættes umiddelbart foran Substantiver, der be¬

tegne en Samling af Personer (et Folk, et Parti,
en Klasse, en Familie), f. Ex.: de Venders og Go¬

ters, de Torys og de Whigs, de Vonner og de
Vanner, de Juelers Stamtavle. Af disse Und¬

tagelser kan dog ingen Tvivl opstaa; thi dels kunne
disse Ord ikke paa denne Maade bruges med Ad¬

jektivernes bestemte Artikel i Enkelttal (undtagen det

dels kunne de regelmæssigtene den Helligaand),

bruges med den efterhængte Artikel. — Egentlige

Substantiver ere: 1) oprindelige Substantiver (saa¬

som: Gud, Verden,Konge, Karl, Danmark, Tysker,
Visdom, Kjærlighed, Dybde, Dommer, Elsker, Levned,

Enere, Tiere, et Hundrede, Tu¬Tjeneste, Røgelse,

sinde set Hundrede Kroner, hvoraf adjektivisk; hun¬

drede Kroner)); 2) infinitiviske Substantiver paa en

Elsken, Haden, Liden); 3) nogle substantiviske Pro¬

nominer, 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 Adjek¬
tiver og Participier, der have tabt deres Betydning

desom saadanne og ere blevne til Substantiver —
et Onde,ende alle paa e og ere alle af Intetkøn —

et Gode, et Indre, et Foretagende, Udseende, for

mit Vedkommende, Højre og Veustre (som Partibe¬

tegnelser); 6) et Par oprindelige Superlativer, der
have tabt deres egentlige Betydning og ere blevne
Substantiver: en Kæreste — Kæresten, en Øverste

Øversten.

Den gamle Stavelsedeling beholdes: dog3.

deles aldrig en Tvelyd og heller ikke ng, naar det betegner

en enkelt Lyd. Eksemplerne: ej=e, Højeen, læng=es, mang=en

(men Un=garn), Lav=et, mjav=e, Rav=et, Sav=en, Trav=et

(men tra=ve), Rev=el, Behov=et, dov=en, flovee, Fortov=et

1889.
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Spiltov=et, hov=en, Hov=et, Hov=eri (men til Ho=ve), Plov=en,

Roveet (men rø=ve), Tov=et, Luveen (men tage Lu=ven fra

en), syv=ende, snæv=er, væv=er. Derimod: Ha=vet,

Gna=vet, Na=vet, Kra=vet, Gra=ven, Re=vet, gro=ve, Ho¬

ven, Klo=ven, Lo=ven, Sko=ven, so=ve, Lø=vet, hvilke Ord,

skjønt de i Enstavelsesform have (eller dog kunne have)

Tvelyd, i Flertalsform faa lang Selvlyd og haardt v

(for nogles Vedkommende i alt Fald i det højere Foredrag).

Ligeledes Forlo=ver, Gy=vel, Le=ver.

4. En Forbindelse af flere Ord, der er bleven

til eet Ord, skrives i eet Ord. Hvorvidt Sammensmelt¬

ningen 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; — derimod er den to (eller flere) Ord, hvis første

Led af Sammensætningen kan bøjes, men sidste Led er

ubøjeligt. — 2) Falder Hovedtonen paa første Del af Sam¬

mensætningen, er denne ligeledes eet Ord, for saa vidt ikke

Betoningen aldeles tydeligt viser flere Ord, ved at ogsaa

sidste Del af Sammensætningen har sin, om end mindre

fremtrædende Hovedtone. Selv i saa Fald kan dog Sam¬

mensætningen udgøre eet Ord i Henhold enten til den

foregaaende eller til den følgende Regel (alting, ingen¬

lunde, underneden). 3) Er de oprindelige Ords lige¬

fremme Betydning forsvunden, og Sammensætningen dan¬

ner eet nyt Begreb, er denne eet Ord; særligt maa mærkes

de herunder forekommende Tilfælde, hvor det ene Led af

Sammensætningen er ubrugeligt alene.

Anmærkning. Ord, sammensatte af et Egennavn og et

Fællesnavn, kunne undertiden for Tydeligheds Skyld

skrives i to Ord, forbundne med Bindestreg. F. Eks.

en Knapstrupper=Hingst).

Efter disse Regler vil det være forholdsvis let at af¬

gøre om en substantivisk, adjektivisk eller verbal
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Sammensætning, hvis sidste Led er et Substantiv, Ad¬

jektiv eller Verbum, er eet Ord eller ikke. Eksempler:

Modermælk, Modersmaal, Filthat, Kvindfokk, Barnedaab,

Kongsgaard, Papirspenge, Malkepige, Grønsvær, Stormand

(men en stor Mand), Femkant (Femkanter, men fem Kanter),

Fjerdedel, Halvpart (derimod tredie Dagen, for største Delen,

største Parten, i Overensstemmelse med: hele Tiden, al

Sæden), Enkeltmand, Menigmand, Dusbroder, et Farvel,

et Levvel (men far vel1 lev vell), Indgreb, Jhændehaver,

Helaftensstykke, Syvmilestøvler, alting (ligeledes ingenting,

nogenting, skønt Betoningen nærmest fordrer Deling, da

det forandrede Køn — en gal Ting, alting er galt

viser, at Sammensætningen er bleven til eet nyt Ord),

Alnaturen (ligeledes Alverden), Hvermand (det ved Gud

og Hvermand, at tigge for Hvermands Dør, men med

Eftertryk paa begge Leddene: 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.

Anmærkning. Her maa mærkes de paa uregelmæssig
Maade dannede Flertal: Bøndergaarde m. v. og
Børnebørn, hvilke dog kunne bøies 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 Sammen¬

sætningens første Del, er en saadan Sammensætning eet

Ord, f. Eks.: fredelskende, selvtænkende, godtroende, Dyb¬

gaaende, ømtfølende, velbekendt, velskabt, med velberaad Hu,

velopdragen, nysnævnte, iøjnefaldende, stedfindende, længst¬

levende, ovennævnte, førstnævnte, videregaaende, de videre¬

komne, overhaandtagende, høistbeskattet; men derimod: Freden

Tolvte Hæste. 28

—
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7. Juni. elskende, meget spisende, vel opdragen, hvor Tonen tydeligt

angiver to Ord. — Partikler 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 allersom¬

dejligste).

Sammensatte Talord skrives ikke som eet Ord: ni og

tyve, den ni og tyvende. Herfra undtages 50, 60, 70,

80, 90 og tilsvarende Ordenstal, der skrives i eet Ord,

samt Sammensætninger af Ordenstal med halv — halv¬

femte — og med selv — selvanden. Derimod skrives hver

anden (Mand), hvert andet (Menneske).

Sammensatte Pronominer ere: hinanden, hver¬

andre, hvordan, saadan, deslige, hvor de oprindelige Ords

Betydning omtrent er forsvunden; de sjælden forekom¬

mende 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,

hinsides, omkring, udi (— i), samt i overført Betydning:

fremfor, 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 Participier, der bruges som Præpositioner:

undtagen, angaaende, vedrørende.

Et Adverbium foran en Præposition med sin

Styrelse skrives som særligt Ord: oven for mig, oven i

Kurven, lige over for mig, tillige med Gaarden, bag ved
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Huset, bag efter ham, bag paa — for paa Vognen, kom 7. Juni.

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 Adver¬

bium: komme bagefter, bagpaa, sidde forpaa, udad

indad til Bens, se hende nærved, hjemad, hjemmefra, hidtil,

kom indenfor, indenad, udenad, det være langtfra, tillige¬

med, tværtimod. Derimod skrives i to Ord i Henhold til

Betoningen: klos paa, lige overfor, snart efter, længe efter,

længe siden, siden efter, tværs igennem. — Samme Regel

følges ved Sammensætninger af der, her, hvor og en Præ¬

position: der i Huset, her paa Pletten, her til Stedet, hvor

i Verden; men: derimod, deraf kan du se, heri har du

Ret, herpaa gik han, hertil kom jeg, hvorpaa han gik

Der bør skrives desuden, desforuden (desangaaende), hid¬

indtil, 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

oaa Præpositionen: afsides, forhen, forud, forlods, forlængs,

oaglængs, fralands, paalands, overhaands, overmaade, inden¬

eller udenbords, =bys, dørs, =lands, =rigs, =sogns, =skærs,

volds, udenvælts, mellemrigs, efterdags (herefterdags, hid¬

eftersom, førend. Derimod for ude,ildags, nutildags), —

aag ude. b) Naar Præpositionen med sin Styrelse danner

eet nyt Begreb, i hvilket de to oprindelige Ords Betydning

er forsvunden, og da for det første særligt, naar det styrede

Ord er ubrugeligt alene: foran, igen, itu. ihjel, især, om¬

uld, omsider, omtrent, overvættes, tilforn, tilovers — fordi,

ffterdi, og dernæst: forneden, foroven, foruden efterhaanden,
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7. Juni. efterhaands, imidlertid, overalt, overens, overhovedet, over¬

skrævs, overtvært, tilbage, tillige, tilsammen, tilfreds (jfr.

utilfreds), tilpas (jfr. utilpas), underhaanden, undertiden,

underneden, undervejs — idet, forinden, ifald, imedens,

medmindre. Derimod 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, ved Pas — 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 Tide, paa Fode, paa

Veje, med Rette, til gode, til Huse, til 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 Præ¬

positioner med efterfølgende Styrelse, der betegne noget

adverbielt. Eksempler: anderledes, ligeledes, saaledes, nogen¬

ledes, indbyrdes, ligesaa (— ligeledes, men lige saa godt,

lige saa vel), ligedan, ligefuldt, ligefrem, ligervis, stykkevis,

heldigvis m. v., allesteds, ingensteds, noksom, saadan, saa¬

som, næstendels, dagligdags, midtskibs m. v., altid, dernæst,

ydermere — aldeles, alligevel, hvordan, hvorledes, frem¬

deles, særdeles, allerede, saalunde, ingenlunde, nogenlunde,

hvorlunde, mangelunde — desaarsag, desuagtet, desligeste,

engang (men een Gang), endnu, maaske, ganske, rigtignok,

vistnok (men dette er rigtigt nok, vist nok), derhen, der¬

henne, deroppe og lignende Sammensætninger med der,
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ligeledes Sammensætninger med her: herhen osv., og med 7. Juni.

hvor i stedlig Betydning: hvorhen (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 tit, hvor vidt (dog

skrives det dagligdags Udtryk hvornaar — naar i eet Ord);

saa ofte, saa tit, 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 ad¬

verbiale Sammensætninger: ogsaa, altsaa, saasom, dersom,

ligesom, saafremt, endskønt, omendskønt, enddog, endog

endogsaa, endda, endsige, ihvor, hvorvel, ihvorvel, saavel

(som Konjunktion, derimod, naar vel har beholdt sin lige¬

fremme Betydning: han kan gøre det lige saa vel som jeg,

fuldt saa vel som du). — I to (tre) Ord maa skrives: for

at, efter at, saa at, saa snart, 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 Inter¬

jektioner, som: hillemænd, saamænd, pinedød, des¬

værre (derimod des værre, naar værre er Adjektiv eller

Adverbium).

5. De gamle hidtil brugte Talbenævnelser be¬

holdes, altsaa skal skrives: tyve, tredive, fyrretyve, halv¬

tredsindstyve, tresindstyve, halvfjerdsindstyve, firsindstyve,

halvfemsindstyve eller forkortet: fyrre, halvtreds, tres osv.

(Der skrives: Han er halvtredsindstyve sikke: halvtreds) Aar

gammel; derimod: Aar halvtreds efter Kristi Fødsel).

6. Adjektiver paa ig have altid t i Neutrum:

et lykkeligt Liv, det er rigtigt, om muligt, saa vidt muligt.

28“
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7. I dnlgte, dulgt, Dølgsmaal, solgte, solgt. Salg,

spurgte, spurgt, Spørgsmaal, valgte, valgt, Valg, be¬

holdes g.

8. Verbernes Flertalsformer beholdes i Nutid

(vi 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 Med¬

lyd (undtagen l og s) og have en lang, fra Nutidens for¬

skellig 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.

9. 2. Substantiver, der ende paa en betonet

Selvlyd, og have Flertal paa r, danne dette ved Til¬

føielsen af er: Sø — Sører — Søeerne, Ko

Kører — Kørerne, Aa — Aacer — Aa=erne, Træ

Træøer — Træeerne, Taa — Tæeer — Tæerne, Le

Lecer — Leeerne.

b. Verber hvis Stammer ende paa en betonet

Selvlyd, danne Præsens Indikativ Aktiv ved Tilføjelsen

af r og Passiv ved Tilføjelsen af s (at bo — jeg bor,

dø — jeg dør, sy — jeg syr, se — vi ses, begaa — der

begaas). 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 du eller due, di

eller die, vi eller vie, befri (ind=, udfri) eller befrie, forny

eller fornye — jeg duer, dier, vier, frier, befrier, fornyer,

jeg vies, fries, det fornyes.

Anmærkning. Der bør skrives duelig, gruelig, af¬

skyelig.
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De samme Verber danne Præsens Participium ved 7. Juni.

Tilføjelsen af ende til Stammen og Perfektum Par¬

ticipium, 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, Imperfektum ved Tilføjelsen af

ede: jeg saaede, boede, syede, indviede, teede mig. Dø har

dog døde, og ske skete.

10. Det stumme og understøttende e bortfalder.

Ligeledes bortfalder i Almindelighed Selvlydsfordob¬

ling. For at undgaa Misforstaaelse beholdes dog Selv¬

lydsfordobling i et Par enkelte Ord: Talordene een= eet

til Forskel fra Artiklen en=et, og viis=viist til Forskel

fra vis=vist (derimod enbenet, Visdom osv.). 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,

Kanonér). — Der skrives Fyn, men Møen.

11. Der skrives aa, ikke ä.

Den lange Aa=Lyd betegnes ved aa med følgende

Undtagelser: Alvor (Alkove), Bog, Brog, broget, (hvor),

klog, koge, Krog, kroget, love, otte, Svoger, Tors¬

dag, Vorte, vove, endvidere nogle Ord, der kunne ud¬

tales saavel langt som kort: Drog, Fjog, Orlog, Orlov,

Sprog, Tog.

Hvor Stammen har o for kort Aa=Lyd, beholdes o

i 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, naal Raad, raadden,
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7. Juni. saa (og Sammensætninger: saadan, saaledes, ogsaa, altsaa),

Saald (at sælde med), Undersaat, usaattes, Vaand, Vaande,

(samt Kaarde).

Hvor Ordets Stamme har lang Aa=Lyd betegnet ved

aa, beholdes aa i Bøjninger, Afledninger og Sammen¬

sætninger, selv om Lyden i disse er gaaet over til at være

kort, f. Eks.: maa — maatte, Naade — Naadsens, Maal

Maaltid, skaane — Skaansel, vaage — vaagne, Kaal¬

orm, Skraaplan, Smaating, Taaspids. (Der skrives

vogte). Har Ordets Stamme Æ=Lyd, men Ordet i

Bøjninger faar Aa=Lyd, betegnes denne ved aa: træde

traadt.

12. Den lange Æ=Lyd betegnes ved æ med føl¬

gende Undtagelser: bedre, der, deres, ere, her, hver, Legeme,

sjette, tjene. Endvidere maa mærkes fjerde, Stedet, udstede

m. v. af Sted.

Regler om, hvorledes kort Æ=Lyd bør skrives: 1)

Har Ordets Stamme lang Æ=Lyd og æ, beholdes æ ogsaa

i Bøjninger, Afledninger og Sammensætninger, selv om

Lyden i disse er kort: Blæst, bævre, Fjællebod, færdes,

Færdsel, hærge, kærlig, næbbes, nærmere, nærmest, næst,

næsten, ræddes, Rædsel. Skærsild, Skærsommer, Skær¬

torsdag, tvært, tværtimod, Vædske, værdig. (Der skrives

Herred, Hertug, Herberge). 2) I Ord, i hvis Stamme

eller anden fremtrædende 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, bægge, Bændel, drægtig, Dræt,

dæmme, færre, flække, fornæmme — ligesaa at næmme, et

Næmme, næm — Forældre, fænge, fælde, fængsle, færge,

fæste, Gæld, gælde m. v., græmme, Grævling, Gænge,

gængs m. v., Gæsling, gætte, hjælpe, hvælve, hvæsse,

Hælvten, Hænder, hænge, hærde, Hæssel, hævde, Hætte,

knække, Kræmmer, Kælling, kælve, kæmme, Kæmner, Kæmpe,
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kæntre, kæppe, kæphøj, Kærre, Kærve, lægge, læmme, længe,

længes, lemlæste, mægte, Mælk, mælte, Mængde, mæske,

mætte, nægte, næppe, nævne, prægtig, række, saamænd,

skælve, en Slæt, smække, sprække, spænde, strække, stænge,

stævne, Stænte, stække, svække, sælge, sælde, skæfte, sætte,

Skæl, skæmme, skærpe, træffe, trække, trænge, Tægt (Af¬

tægt m. v.), tække, tælle, tæmme, tænke, Udlænding, Vægt,

vægtig, Vægter, vække, Vælde, vældig, vælge, vælsk, væm¬

mes, vænne, vækse, Vækst, værge, værne, Ægt, Ælde,

ældre, ældst, Ælling, Ælm, ændre, ængste, Æsp. (Der

skrives Menneske). 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: blende, Blendværk, Enke, enkelt, fersk, hen, ihjel, jer,

Levned, mens, rense, Rensdyr, Revel, Revle, Revne, Slel,

(skellig, skelne, Forskel m. v.), Spjeld, Stel, tvende, trende,

tretten, tredive. (Der skrives dog Værk). 4) I Ord af

græsk, latinsk, fransk Oprindelse skrives e, hvor dette findes

i den fremmede Stamme, f. Eks.: Arrest, Berberis, Cen¬

sur, Centner, Cypres, Dialekt, Element, Ferle, Hermelin,

Hveps, Interesse, Kabinet, Kaserne, Klerk, Lektie, Messe,

Nerve, Orient, Orkester, Patient, Perle, Pest, Presse, Pro¬

cent, Professor, Regiment, Regent, Rest, Sekt, September,

Tempel, Terne, Testament, Vernis, Vers. (Der skrives

dog Præst). 5)I andre Ord end de, der kunne hen¬

føres 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, Kerne, Stjerne,

Terne, ternet, Terning, Hjerte, Kerte, streng og i disse

Ords Sammensætninger og Afledninger.

13. I=Lyd betegnes ved i, U=Lyd ved u, Y=Lyd ved

Lang E=Lyd betegnes ved e, lang O=Lyd ved o,y.

lang Ø=Lyd ved ø. — Kort E=Lyd betegnes ved e eller i;

1889.

7. Juni.
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——

7. Juni. i bruges i alle Ord, hvor den hidtidige Brug har fastslaaet

det. Man skriver Fedt, Kirtel, tusinde (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

ved ø eller y; y bruges i alle Ord, hvor den hidtidige

Brug har fastslaaet det. Man skriver Mønster, Møut, størkue,

Søskende, ørkesløs.

Anmærkning. I det danske Selvlydssystem findes der

kun een Betegnelse for lukket og aaben Ø=Lyd. Det

kunde være tiltalende at fuldstændiggøre Systemet
og indføre forskellige Tegn for disse to Lyde. Imid¬

lertid har man dog ikke troet at burde paabyde

noget saadant. (For at forberede Indførelse kunde
det vel være hensigtsmæssigt, om for Fremtiden alle

Skolebøger bleve trykte med forskelligt Tegn for
lukket og aabent ø. — Det mærkes, at med lukket ø
bør staves: frønnet, Hjørne, Hør, Ørn; men med
aabent ø: Rør, røre, sørge, Tørv).

14. I Stedet for ai, ei, oi, øi, ui skrives aj, ej, øj

(ogsaafor oi), uj. — Man bør skrive Dej, fej (eller fejg),

I Stedet for au og ou skrives av og ov. Man børsej.

skrive Lav, Sav, tav, Plov, Tov.

Ai, ei m. v. og au og ou maa helst bibeholdes i frem¬

mede Ord; særlig bør de beholdes i Navne August, Eu¬

ropa, J. L. Heiberg).

15. V foran t 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 kuap høres.

Der skrives: tyvte, brovte, flovt, stovt, i Henhold til Ud¬

talen. — Der skrives af, Afgift, Aftægt m. v., ligeledes

Stiffader. —Man bør skrive Vernis, Viol, violet, Violin

(ogsaa Vridbor).

16. I skrives ikke efter g og k, foran e, æ og ø.

I danske Navne kan j beholdes efter g og k, foran betonet
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e, a, ø: saaledes Køge, København eller Kjøge, Kjøben= 7. Juni.

havn. — Ellers beholdes j i alle Tilfælde efter hidtidig

Brug, selv om det i nogles Mund er blevet stumt, altsaa:

Fjeder, Fjer, at fjedre, Mjød, Sjælland, Skjald. —Efter

en kort Stavelse, endende paa l, n eller blødt d, ombyttes

Endestavelsen ie med je, f. Eks. Balje, Lilje, Tilje, Vilje,

Mønje, Brynje, Smedje, tredje, men Familie, Olie, Linie,

Komedie. — Der skrives Midje, Vidje, hvilke Ord i Al¬

mindelighed udtales med langt i og haardt d.

17. H foran j og v skrives i samme Udstrækning

som hidtil, altsaa f. Eks. hjem, hjælpe, Hjejle, hviske, hvisle,

hvæsse, hver, Hvilling, Pighvarre, hvæsse. (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 und¬

tagen i Ordet thi. I nordiske Navne kan det beholdes:

Thor, Thyra eller Tor, Tyra.

18. 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, =lands, 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 osv.

Anmærkning. Selvfølgelig maa d udelades mellem n
og s og foran sk t saadanne Ord, hvor d eller t
ikke findes i Stammen: Dans, Frynse, Glans,

glinse, granske, (grant), træsk, Lanse, lense, Linse,
Prins, Provins, Sans, sanse, ænse, kysk, læske,

mæske, smiske.
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b) Foran en Afledningsendelse, der begynder med t,

gaar et foregaaende d over til t: gotte sig, hvitte, stritte,

lytte, støtte, flittig, vittig. — Under Bøjning beholdes altid

det stumme d 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. Der¬

imod skrives mat, mæt, Ritmester, tit og Bræt, Flertal:

Bræder — i enkelte Sammensætninger Brætter. (Ligeledes

skrives Skilt, Felt).

c) Stumt d efter l 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, lavlændt. — Der

skrives kullet, skallet, sprælle, Mylder, myldre.(Bold

Flertal: Bolde, udtales i Almindelighed med lydende d).

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, pluds¬

kævet, pudse, Puds (men ikke Pus, pusle), ridse, Smuds,

spids, Stads (men Fjas, Spas). spadsere, Seilads, Stil¬

lads, Strabads, Struds, Studs, studs Trods, Vindsel,

ødsel — verdslig — Snedker (snide, snitte) — Bødker.

Eksempler paa Ord, hvor stumt d bør udelades:

Bajas, besk, fælles, Gissel, gnisk (Gnier), i Gære, hisse

(hejse), Karusse, Krys, Lisse, Moras, Plys, splisse, Tisse,

Tissel, Trisse, trisse, Trusel, Tuse, — skønt, endskønt,

Søskende.

19. Q ombyttes i danske Ord med k.

20. T ombyttes i danske Ord med ks undtagen i 16,

der skrives sejsten.

21. Medlydsfordobling foran anden, Medlyd

bortfalder — Døtre, sikre, mudre, ofre, tapre (men natur¬
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ligvis: attraa, Baggrund, Uddrag, Bredde, Vidde, Trold= 7. Juni.

dom — men Lærdom). Medlydsfordobling finder Sted

mellem Selvlyde, hvoraf den første er kort og betonet;

j, v fordobles 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, for¬

nemmelig, taknemmelig, Lammet, vænne, narre, Blussel,

Glasset, sætte; men eje, Ravet. — Efter lange Selvlyde

finder Medlydsfordobling Sted: a) af det haarde g i

Ordene: Drægge, dægge, Hæggen (ogsaa med blødt g:

Hægen), Læggen, Lægget, Plaggen, Skægget, Væggen,

Æggen (kan ogsaa udtales kort), Ægget; h) i Ordene

Næbbet, otte, sjette, Sotten, Ætten (kan ogsaa udtales med

kort æ).

22. Fremmede Ords Skrivemaade:

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, Kon¬

sonant).

b) Q og  ombyttes i almindelig brugte Ord med

henholdsvis k og ts.

c) I almindelig brugte Ord ombyttes ph medf

(Filosofi, Fysik, Sfære, Sfinks), th med t (Teater, Teo¬

logi), rh med r (Rytme), ch —7 med k (Katekismus, Kor,

Kirurgi, Kemi, Orkester, Skema, Skisma). Derimod be¬

holdes ps (Psykologi); dog kan skrives Salme.

d) I oprindelig tyske Ord ombyttes 3 med s (sire,

vansire, sitre). Ellers beholdes ; (Zone, Zenit).

Om Brugen af sch mærkes følgende: 1) Findes0)

ved Siden af Formen med sch en Form med sk, da skal

denne bruges. Saaledes i græske Ord (se c); ligeledes i

Ord af andre Sprog, som Droske, Blansket, Mansket, Mar¬

skal, Marskandiser, Skaberak, Skak, Skakt, Skalotteløg,
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7. Juni. Skatol, Skellak. Ellers 2) beholdes sch i tyske Ord, som

Frosch (paa en Violinbue), Gletscher, rutsche (og paa samme

Maade Bratsch). Der skrives Bolsjer. 3) I Ord af

Fransk (se II) og Engelsk ombyttes sch med de i disse

Sprog brugelige Betegnelser (ch, sh), f. Eks. March, Punch,

Sherif, Shirting. Dog skrives Sjal, sjippe. 4) I Ord

af andre Sprog (navnlig ikke=europæiske eller saadanne

europæiske, som ikke tilhøre vor Sprogæt) ombyttes sch med

sh, f. Eks. Dervish, Janitshar, Pasha, Shah, Sheik, Shiit,

Shaman, Shibbolet, Kashmir, Rustshuk, Kamshatka, Shat=el¬

Arab. Dog skrives Kautsjuk, Sjako, Sjakal, sjakre og (som

nu ogsaa sædvanligt) sjofel.

*) Ord som Intelligens, Potens, Finanser skrives

uden t mellem n og 8.

8) W bruges i Ordene Whig, Whisky og Whist

(og i en Sammensætning som Wienervogn); ellers skrives v.

II. I franske Ord, selv om de ere almindelig 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 beholdes

Lydbetegnelserne au, eau, ay, oy, oi, ei, ou, e=ø, u, en, em,

on, ti, 4, stumt h, stum Endekonsonant. De franske Ac¬

center kunne beholdes. Eksempler: jaloux, Jalousi, Chaussé,

Chalup, Broche, Galoche, Fetich, Toilet, Geni, gentil, Na¬

tion, Rayon, loyal, Teint, Prestige, Revu, Emballage,

brouillere, Bataille, Vignet, Chenille, Entré, Atelier, Buffet

Facon, Niche, marchere, Malheur, Göne, Téten, Tantiöme.

Om c og g se ovenfor I. 2) og b). Derimod skrives i

Almindelighed for de franske Lydbetegnelser ai og en hen¬

holdsvis æ og ø — f. Eks.. Karantæne, Inspektør. Støder

c med K=Lyd i et fransk Ord umiddelbart sammen med en

anden fransk Lydbetegnelse, da maa man, naar Ordet bruges

paa Dansk, enten ogsaa ombytte denne eller beholde c

f. Eks. Kupé eller Coupé, men aldrig Koupé.
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III. I Indlyd af fremmede Ord anvendes Med¬

lydsfordobling i Reglen ikke, naar den ikke findes i det

fremmede Sprog (Artikel, Titel, Skrupel, Krønike, Tyfus

osv.); dog undtages Ord, hvori Fordoblingen er bleven

almindelig Brug, som Kammer, Nummer, Kaffe. Derimod

fordobles en i fuldt betonet Stavelse staaende Ende¬

medlyd foran følgende Selvlyd uden Hensyn til Skrive¬

maaden i det fremmede Sprog: Politikken, Botanikker,

(Flertal af Botanik, forskelligt fra (en) Botaniker), Insti¬

tutter, Eremitter, Attrapper, Paragraffer, Konsoller osv.

(men Buffeter o. desl., hvor Medlyden ikke udtales, og

Bassiner o. desl., hvor vi udtale n som ng). Har Stav¬

elsen kun Bitone (som i Konsul, Punktum, Leksikon), an¬

vendes Fordobling ikke undtagen i enkelte Ord, hvori den

er bleven almindelig, som Biskopper, Omnibusser. (Med¬

lydsfordobling efter ubetonet Selvlyd beholdes i Reglen,

naar den findes i det fremmede Sprog (Allé, Ballon,

abonnere, Buffet osv.); dog skrives enkelt Medlyd overalt,

hvor Brugen har indført det: Bajonet, Kanel, Karbonade,

Pomade, Paryk, traditionel m. m.).

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, Kon¬

tor, Løjtnant, nervøs, Tempel, Ur, Trone. — Dog om¬

byttes aldrig ch, g, j eller ti med sj (undt. Ansjos).

23. Navnes Skrivemaade.

Geografiske Navne skrivesA. Danske Navne. —

efter Sprogets almindelige Regler med de af det foregaaende

fremgaaende Undtagelser. — Det samme gælder om For¬

navne (dog bør enhver lades Frihed til at skrive sit eget

Navn, som han engang er vant). — Familienavne skrives

efter vedkommende Families egen Skik og Brug.

Geografiske NavneB. Fremmede Navne. —

skrives saa vidt muligt efter vedkommende fremmede Lands

1889.

7. Juni.
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7. Juni. Skrivebrug. Herfra undtages fordanskede Navne, især

mange Landes Navne: Tyskland, Svejts, Frankrig, Italien,

Holsten o. s. fr. og enkelte Byers og Floders Navne:

Rom, Florents, Genua (derimod Wien, Milano, Venezia),

Rin m. fl. —Personnavne skrives ligeledes efter fremmed

Skrivebrug med Undtagelse af enkelte, især Regentnavne:

Ludvig den Fjortende, Henrik den Tredje, Jakob den Anden.

Følgende Forandringer ere her efter nøjere For¬

handling med Docent Saaby foretagne i Cirkulæret af 24.

Juli 1888:

1. I § 2 er, som man vil se, Reglen om stort Be¬

gyndelsesbogstav i Adjektiver dels bleven indskrænket,

dels udvidet. Højre og Venstre som Partibe¬

tegnelser ere regnede for Substantiver (jfr. Indre,

Ydre)

I § 4 er i Gærde forandret til i Gære, med rette2.

til med Rette, og der er tilføjet i Rette og til Rette.

I Slutningen af Paragraffen er desbedre udslettet,

da det altid bør skrives i to Ord.

3. Som Dobbeltformer ere i §9 b optagne: at du eller

due, at di eller die, at belind=, udeffri eller befrie,

at forny eller fornye (jeg duer, frier osv.).

I § 17 ere hjaske, hvirre og hvisse udslettede, da4.

disse Ord ogsaa skrives uden h. Jærpe er tilføjet.

Brugen af h i Udraabsord er indskrænket.

I § 18 er bedsk og Kryds forandrede til besk og5.

Krys, Mylr til Mylder.

I § 22 er Reglen om sch udvidet og delvis for¬6.

andret, og det samme gælder om den under III. op¬

tagne Regel om Medlydsfordobling, der tidligere ud¬

gjorde en Parentes i § 21.
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7. I Bemærkningen til § 13, der nu er sat som An= 7. Juni.

mærkning ved Paragraffen, ere Forskrifterne om

samme Ø=Lyd i beslægtede Ord og om lukket ø i

Bjørn og Tjørn udslettede.

Desuden er hist og her en Trykfejl eller Uagtsomhed8.

rettet (som paa Skraa til paa skraa i § 4, fette til

fedte i § 18), en Regel eller et Udtryk nærmere

præciseret (som i § 10 og § 22 II, Slutn.), et for¬

glemt Ord eller et nyt Eksempel tilføjet (som i §

11 Krog, kroget, Orlog, Orlov, Tog, Raad og

Undtagelsen vogte, i § 12 Herred, Hertug og Her¬

berge, i § 15 flovt, stovt og Vernis, i § 22 Whig,

Whisky, Wienervogn o. desl., Ansjos, i § 23 B.

Svejts).

Skønt disse Forandringer jo have deres Betydning,

ere de dog ikke saa mange eller saa væsentlige, at der er

Grund til at forlange, at de Skolebøger, som ere trykte i

Overensstemmelse med Cirkulæret af 24. Juli 1888, skulle

omtrykkes.

Justitsmin. Cirk. (til Politidirektøren i Kjø= 7. Juni.

benhavn og samtlige Politimestre) ang. Tilladelse

til Beværtning ved Auktioner o. lign.

Paa dertil given Foranledning og efter stedfunden For¬

handling med Indenrigsministeriet tilkjendegives det herved

Hr. Politidirektøren og D'Hrr. Politimestre, at Tilladelse til

Beværtning udenfor fast Beværtningssted ved Sammen¬

komster, til hvilke Adgangen er almindelig, enten imod eller

uden Betaling, saasom ved Anktioner, Licitationer, Fester

og Møder af alle Slags, kun undtagelsesvis maa meddeles

og alene til saadanne Personer, der have lovlig Adkomst

til at drive Beværtningsnæring.
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Kirke= og Undervisningsmin. Skr. (til Amt¬

manden over Thisted Amt) ang. Betalingen af

Portoen for Skolekommissionens Formands maaned¬

lige Indberetning om Skolemulktering.

I behagelig Skrivelse af 5. Marts sidstleden har Hr.

Amtmanden ved hertil at indsende et Andragende, hvori

N. N. Sogneraad forespørger, om Raadet har Ret til af

Kommunekassen at betale Skolekommissionens Formand

hans Udgifter til Porto i Anledning af de maanedlige

Indberetninger om Skolemulktering, udbedt Dem en Ud¬

talelse fra Ministeriet om, hvorvidt det kan paalægges et

Sogneraad mod dets Villie at udrede de af Skolekommis¬

sionen havte Portoudlæg. Ministeriet har med Hensyn til

denne Sag brevvexlet med Indenrigsministeriet, som har

udtalt, at de ommeldte Indberetninger maa frigjøres, og at

Omkostningerne efter Indenrigsministeriets Formening maa

afholdes af vedkommende Sognekommunes Kasse. Da Mi¬

nisteriet ganske kan tiltræde denne Udtalelse, maa det frem¬

satte Spørgsmaal efter Ministeriets Formening besvares

bekræftende.

Indenrigsmin. Skr. (til Klitinspektøren) ang.,

hvorvidt der paa Arealer, som i Henhold til § 12

i Lov af 29. Marts 1867 om Sandflugtens Dæmp¬

ning m. v. ere underlagte en Klitplantage, i Hen¬

hold til Plakat af 4. Juni 1845 kan forlanges af¬

givet Lyng eller andet Veimateriale til Veivæsenet

eller andre.

at Ministeriet maa holde

for, at Forholdets Natur og Lovgivningens Grundsæt¬

ninger, jfr. navnlig Lov om Afgivelse af Grus til Jern¬

baner af 15. Mai 1868 § 1, 2. Stykke, tilsige, at Klit¬
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væsenet, hvilket der er indrømmet Adgang til at foretage12. Juni.

Expropriation af Arealer, som i Henhold til den først¬

citerede Lovbestemmelse agtes indtagne til Beplantning, maa

kunne modsætte sig, at dets Interesser med Hensyn til

et i ovennævnte Øiemed indtaget Areal tilsidesættes for

de Krav, der af Veivæsenet eller andre maatte stilles om

Afgivelse af Veimaterialier i Henhold til Plakat af 4.

Juni 1845.

Justitsmin. Skr. (til Amtmanden over Bornholms 12. Juni

Amt) ang., om det Offentlige kan afholde Udgif¬

ten efter en indsendt Regning for Husleie til

en Familie, medens dennes Forsørgers Hus blev

desinficeret i Anleduing af en tyføid Feber, som

ikke har været tagen uuder offentlig Behandling.

at den ommeldte Udgift bør

afholdes af det Offentlige, forsaavidt og i det Omfang,

som Oversundhedskommissionen finder, at den har været

nødvendig.

Justitsmin. Skr. (til Amtmanden over Holbæk 12. Juni.

Amt) ang., at det Krav paa Refusion, som Barne¬

moderens Opholdskommune har for et hende for¬

skudsvis udbetalt forfaldet Underholdningsbidrag,

ikke bortfalder, fordi Barnefaderen senere gifter sig

med Barnemoderen.

I behagelig Skrivelse af 18. f. M. har Hr. Kam¬

merherren i Anledning af en imellem Sogneraadene for

N. N. Sogn og N. N. Sogn opstaaet Uenighed begjært

Justitsministeriets Afgjørelse af, om en Barnefaders Op¬

holdskommune, naar Barnefaderen har ægtet Barnemoderen
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12. Juni. og derved legitimeret Barnet, er pligtig til at efterkomme

en fra vedkommende Barnemoders Opholdskommune i Med¬

før af § 4 i Lov af 20. April f. A. om Underholdnings¬

bidrag til Børn, der ere avlede udenfor Ægteskab, m. m.

fremkommen Fordring om Udbetaling af et af bemeldte Kom¬

mune udlagt Underholdningsbidrag til bemeldte Barne¬

moder.

Foranlediget heraf skal man tjenstligst melde, at det

Krav paa Refusion, som Barnemoderens Opholdskommune

har for et hende forskudsvis udbetalt forfaldet Under¬

holdsbidrag, ikke bortfalder, fordi Barnefaderen senere

gifter sig med Barnemoderen, ligesom vedkommende Kom¬

munes Ret til at benytte de eiendommelige Tvangsmidler,

som ere hjemlede med Hensyn til Bidraget, ikke derved kan

berøves den.

12. Juni. Justitsmin. Skr. (til Amtmanden over Kjøben¬

havns Amt) ang., at Bestemmelsen i § 4 i Lov af

20. April 1888 om Underholdningsbidrag til uægte

Børn kommer til Anvendelse paa svenske Fruen¬

timre, der have erhvervet Forsørgelsesret her i Landet,

selv om de have opholdt sig mindre end 12 Aar

her, efter deres fyldte 21. Aar, og saaledes kunne

udvises af Riget.

Med Hensyn til, at Kjøbenhavns Magistrat i Anled¬

ning af en af Gjentofte Sogneraad fremsat Begjæring om

Refusion fra Kjøbenhavns Kommune som N. N.s For¬

sørgelseskommune af et denne paahvilende og af Gjentofte

Kommune forskudsvis udredet Underholdningsbidrag til et

af et svensk Fruentimmer født Barn, i Skrivelse af 20.

Februar d. A. har udtalt Tvivl om, hvorvidt Bestemmelsen

i § 4 i Lov af 20. April f. A. om Underholdningsbidrag
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til Børn, der ere fødte udenfor Ægteskab, m. m. kan 12. Juni.

anvendes til Fordel for svenske Fruentimmer, der ikke have

erhvervet „Tolvaarsret“ her i Landet, har Gjentofte Sogne¬

raad i det med Hr. Kammerherrens paategnede Erklæring

af 11. Marts d. A. hertil indsendte Andragende begjært

Justitsministeriets Afgjørelse af dette Spørgsmaal.

Foranlediget heraf skal man tjenstligst melde, at Ju¬

stitsministeriet i Anledning af en fra Kjøbenhavns Magi¬

strat om Forstaaelsen af den citerede Lovbestemmelse frem¬

kommen Forespørgsel under 9. November f. A. har til¬

skrevet Magistraten, at Bestemmelsen kommer til Anvendelse

med Hensyn til svenske Fruentimmer, der have erhvervet

Forsørgelsessted her i Landet, selv om de have opholdt sig

mindre end 12 Aar her i Landet, efter deres fyldte 21.

Aar, og saaledes i Henhold til den ved Indenrigsmini¬

steriets Bekjendtgjørelse af 18. August f. A. ffentliggjorte

Deklaration af 26. Juli s. A. i Trangstilfælde kunne ud¬

vises af Riget.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. (til Biskoppen 14. Juni.

over Sjællands Stift) ang., at et Ægteskab, ved

hvis Indgaaelse den ene af Ægtefællerne har gjort

sig skyldig i Bigami, er ugyldigt.

Efter at have brevvexlet med Justitsministeriet i An¬

ledning af det med Deres Høiærværdigheds behagelige

Skrivelse af 25. Februar d. A. modtagne Andragende,

hvori N. N. af Kiel anholder om, at det af hende i 1884

i N. N. Kirke her i Staden med Malersvend N. N. ind¬

gaaede Ægteskab maa blive erklæret ugyldigt, og at for¬

nøden Bemærkning herom maa blive foretaget i vedkom¬

mende Kirkebog som en Følge af, at han — som kon¬

stateret ved en inden Magdeburgs Landret den 27. Oktober

1887 afsagt Dom — ved nævnte Ægteskabs Indgaaelse
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14. Juni. har gjort sig skyldig i Bigami, skulde Ministeriet tjenst¬

ligst melde til videre Bekjendtgjørelse for Sognepræsten for

N. N. Menighed, at han bemyndiges til at tilkjendegive

Andragerinden, at da hendes Mand som ommeldt er

dømt for Bigami, er det mellem dem indgaaede Ægteskab

ugyldigt, samt til at foretage en tilsvarende Tilførsel i

Kirkebogen.

Justitsmin. Skr. (til Amtmanden over Ring¬15. Juni.

kjøbing Amt) ang., at naar Barnefaderen er en

omvaudrende Person, der ingen Domicil har, maa

Barnemodereus Hjemstedskommune være berettiget til

at betragte hans Opholdssted som ukjendt og som

Følge deraf til at henvende sig direkte til hans

Forsørgelseskommune om Betaling af Underholdnings¬

bidraget.

I Anledning af et Andragende, hvori N. N. Sogne¬

raad anholder om, at det i Henhold til § 4 i Lov af 20.

April f. A. om Underholdningsbidrag til Børn, der ere

avlede udenfor Ægteskab, m. m. maa paalægges vedkom¬

mende Kommune som N. N.s Forsørgelseskommune at ud¬

rede det ham paahvilende Underholdningsbidrag til et af

ham med en i førstnævnte Kommune hjemmehørende Pige

avlet Barn, har Hr. Amtmanden i behagelig Skrivelse af

25. f. M. henstillet, om der ikke i et Tilfælde som det

foreliggende, hvor Barnefaderen er en omvandrende Person,

kunde være Grund til at paalægge hans Forsørgelseskom¬

mune uden foregaaende Henvendelse til Opholdskommunen

at udrede de efterhaanden forfaldende Underholdningsbidrag,

naar Betingelserne herfor iøvrigt ere tilstede.

Foranlediget heraf skal man tjenstligst melde, at et

saadant almindeligt Paalæg vel ikke vil kunne gives For¬
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sørgelseskommunen, men at Barnemoderens Hjemstedskom¬15. Juni.

mune, saalænge det er givet, at Barnefaderen vandrer om

uden at have noget Domicil, maa være berettiget til at be¬

tragte hans Opholdssted som ukjendt og som Følge deraf

til at henvende sig direkte til hans Forsørgelseskommune om

Betaling af Underholdningsbidraget.

Justitsmin. Skr. (til Amtmanden over Kjøben= 15. Juni.

havns Amt) aug. Forstaaelsen af det i § 4 i Lov

af 20. April f. A. om Underholdningsbidrag til

uægte Børn brugte Udtryk „Bidraget for det

sidste Aar“

I en hertil indsendt Skrivelse har Fattigvæsenet i

N. N. Kjøbstad forespurgt, om det i § 4 i Lov af 20.

April f. A. om Underholdningsbidrag til Børn, der ere

avlede udenfor Ægteskab, m. m. brugte Udtryk „Bidraget

for det sidste Aar“ er at forstaa saaledes, at Bidraget kun

for et Aar ad Gangen kan fordres betalt af Barnefaderens

Opholdskommune (Forsørgelseskommune), eller saaledes, at

Bidrag for mindre Tidsdele indensor det sidste Aar

kunne fordres betalte, samt i sidstnævnte Fald, om dette

ogsaa gjælder om Bidrag for kortere Tid end et halvt

Aar, som ikke kunne forlanges afsonede af Barnefaderen

med Vand og Brød.

Foranlediget heraf skal man tjenstligst anmode Hr.

Kammerherren om at tilkjendegive bemeldte Udvalg, at der

ved den paagjældende Lovbestemmelse er hjemlet Barne¬

moderen Ret til, saasnart et Bidrag ikke er betalt i rette

Tid, altsaa til den Tid, som er fastsat ved Resolution eller

Forlig, igjennem sin Opholdskommune at henvende sig til

Barnefaderens, Opholdskommune, eventuelt Forsørgelses¬

kommune, om sammes Betaling, dog saaledes, at hun ikke

kan fordre Bidraget for længere Tid tilbage end 1 Aar,
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15. Juni. samt at dette ogsaa gjælder, naar Bidraget er fastsat i mindre

Terminer end 1 Aar.

18. Juni. Justitsmin. Skr. (til Amtmanden over Sorø

Amt) ang., at Bestemmelsen i § 4 i Lov af 20.

April 1889 om Underholdningsbidrag til nægte Børn

ikke kan komme til Anvendelse i et Tilfælde, hvor

Bidraget ikke forinden Barnefaderens Afreise til Ud¬

landet er sanktioneret af Overøvrigheden.

I et hertil indsendt Andragende har N. N. Sogne¬

raad paaanket en af Dem afgiven Resolution, hvorefter

N. N. Kommune ikke som den til Amerika udvandrede

Hjulmand og Fyrbøder N. N.s Forsørgelseskommunei

Medfør af § 4 i Lov af 20. April f. A. om Underhold¬

ningsbidrag til Børn, der ere fødte udenfor Ægteskab, m.

m., kan tilpligtes at udrede det af ham skyldige, forinden

hans Udvandring stadigt af ham med 40 Kr. aarligt erlagte

Underholdningsbidrag til et af Fruentimmeret N. N. udenfor

Ægteskab født Barn.

Foranlediget heraf skal man tjenstligst melde, at den

citerede Lovbestemmelse ikke kan komme til Anvendelse, da

Bidraget ei er sanktioneret af Overøvrigheden, hvilket ikke

nu kan ske, da Barnefaderen opholder sig i Udlandet, hvor¬

for det maa have sit Forblivende ved den af Dem afgivne

Resolution.

Justitsmin. Cirk. (til Politidirektøren i Kjøben¬20 Juni.

havn og samtlige Amtmænd) ang., at Tilladelser

til Bortlodning ved Tombola fremtidig under visse

Betingelser blive at udfærdige af Politidirektøren i

Kjøbenhavn og af Amtmændene.

Fra 1. Juli d. A. blive Tilladelser til Bortlodning
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ved Tombola, der hidtil ere blevne meddelte af Justits¬

ministeriet, under de nedenfor angivne Betingelser at ud¬

færdige i Kjøbenhavn af Politidirektøren og udenfor Kjø¬

benhavn af vedkommende Amtmænd. Tilladelsen, der kun

maa omfatte Bortlodning af skjænkede Ting og Smaating

eller Husflidsgjenstande samt ved Landboforeningernes og

lignende Foreningers Udstillinger og Dyrskuer Agerbrugs¬

redskaber og andre for Agerbruget, Hønseavl eller Biavl

nyttige, udstillede Gjenstande, kan ikke tildeles Enkeltmand

eller til Fremme af rent private Øiemed, men kun med¬

deles Bestyrelser for Foreninger, der virke for velgjørende

eller almennyttige Formaal, eller Komiteer, der for det

enkelte Tilfælde ere sammentraadte for at virke for saadanne

Formaal, saasom Sygeunderstøttelse, Alderdomsforsørgelse,

Husflidens Befordring, Skyttesagen, Forsvarssagen, Mis¬

sionssagen, Afholdssagen o. lign. Andragenderne skulle

udenfor Kjøbenhavn indleveres til Stedets Politimester, der

med sin Erklæring indsender dem til Amtet. Tilladelsen,

der af Ministeriet har været meddelt med stor Liberalitet,

maa ikke meddeles samme Forening hyppigere end høist 1.

Gang i et Aar eller for et længere Tidsrum end 2 Dage

Enhver Tilladelse skal, foruden til de Betingelser, som der

i det enkelte Tilfælde iøvrigt maatte være Anledning til at

stille, ufravigeligt være betinget af, at de bortloddede

Gjenstande ubetinget udleveres in natura og ikke ombyttes

med Pengebeløb, at Udbyttet af Bortlodningen helt til¬

falder det paagjældende Formaal, og at Bestyrelsen for

Bortlodningen med Hensyn til samme er underkastet de

Forskrifter, Stedets Politimester finder det fornødent at

kræve iagttagne.

Udenfor de ovenfor angivne Tilfælde blive Andragender

om Tilladelse til Bortlodning som hidtil at afgjøre af Ju¬

stitsministeriet.

Tolvte Hæste 2.

1889.

20. Juni.
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21. Juni. Bekjendtgjørelse ang. den Betaling, som skal er¬

Nr. S5. lægges for Bekjendtgjørelser i vedkommende Tidender

af Aumeldelser i Henhold til Lov om Handelsregistre,

Firma og Prokura af 1. Marts d. A. samt angaaende

den ved samme Lovs §4, jfr. § 5, paabndte Samling

af Anmeldelser. (Justitsministeriet).

Indm. Saml. pag. 541.

21. Juni. Bekjendtgjørelse om, at Ansøgninger om Del¬

Nr. 86. tagelse i Udførelsen af offentlige og beneficerede

Sager skulle indeholde Oplysning om, hvorvidt ved¬

kommende Sagfører er Medlem af den danske Sag¬

førerforening. (Justitsministeriet).

Indm. Saml. pag. 542.

27. Juni. Instruktion for Bygningskommissionen for Kjø¬

Nr. 87. benhavn. (Justitsministeriet).

1. Kjøbenhavns Bygningskommission, der ifølge Lov

af 12. April 1889 § 67 bestaar af den Borgmester, under

hvem Sager vedkommende Bygningsvæsenet henhører, som

Formand, Stadsbygmesteren, Stadslægen, Brandinspektøren,

og to henholdsvis af Justitsministeriet og Kommunalbe¬

styrelsen paa 4 Aar valgte Medlemmer, har Overtilsynet

med hele Bygningsvæsenet i Staden Kjøbenhavn og paa

dens Grund, indenfor det ved den nævnte Lovs § 1 be¬

stemte Omraade.

2. Formanden modtager alle til Kommissionen ind¬

kommende Sager, hvilke han strax tilstiller Stadsbyg¬

mesteren, og paaser disses behørige Fremme saaledes, at

ethvert Spørgsmaal, som angaar Bygningsforetagender
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senest i Løbet af 14 Dage efter Modtagelsen kan være af= 27. Juni.

gjort af Kommissionen.

Behandlingen af Sagerne foregaar ordentligvis i Mø¬

der, der ledes af Formanden. Denne fører Forsædet i Kom¬

missionens Forsamlinger, og i Tilfælde af Stemmelighed

gjør hans Stemme Udslaget.

3. De Bygningssager, som Kommissionen har at be¬

handle, forelægges den i behørig forberedt Skikkelse af Stads¬

bygmesteren. Kommissionens Resolutioner, der af Stads¬

bygmesteren affattes i Henhold til den stedfundne Votering,

tilføres Forhandlingsprotokollen, som underskrives af samt¬

lige Medlemmer. Stadsbygmesteren paaser, at de Med¬

delelser, som udfærdiges af Kommissionen eller i dens

Navn, affattes i Ovørensstemmelse med de tagne Beslut¬

ninger, samt at de meddeles Vedkommende senest 2 Dage,

efter at Resolutionen er falden. Alle Meddelelser fra Byg¬

ningskommissionen til Bygningsinspektørerne underskrives

af Stadsbygmesteren paa Kommissionens Vegne undtagen i

de Sager, som angaa Appel fra hans Kjendelse eller

Besværing over hans Virksomhed, i hvilke Sager det der¬

hos er en Selvfølge, at Stadsbygmesteren ikke deltager

Voteringen.

4. I de Tilfælde, hvor det tilkommer Bygningskom¬

missionen at tilstaa Fritagelse for at efterkomme Bygnings¬

lovens Forskrifter eller give nærmere Regler til Iagttagelse,

bør den overensstemmende med Lovgivningen tage Hensyn

til, at den Betryggelse, som ved Lovgivningens almindelige

Regler er tilsigtet navnlig med Hensyn til Bygningernes

Fasthed og Brandsikkerhed saavelsom til Indbyggernes

Sundhed og uhindrede Samfærdsel, ikke tabes, og paa den

anden Side, at der ikke paadrages de Byggende større

Vanskeligheder eller Bekostninger end fornødent.

5. Kommissionen er bemyndiget til, naar Stadsbyg¬

mesteren ved Sygdom eller andet lovligt Forfald er for¬
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hindret i at fungere, at konstituere enten et af Kommis¬

sionens bygningskyndige Medlemmer, som dertil er villigt,

eller en af Bygningsinspektørerne i hans Sted. Vedvarer

Konstitutionen i længere Tid end 1 Maaned, gjøres Ind¬

beretning derom saavel til Justitsministeriet som til Kjøben¬

havns Magistrat. Afgaar Stadsbygmesteren, forholdes der

med Hensyn til Konstitutionen paa samme Maade, som

ovenfor er anført, hvorhos Afgangen strax meddeles Kjø¬

benhavns Magistrat, for at det fornødne til Embedets Be¬

sættelse kan foranstaltes overensstemmende med Bygnings¬

loven (§ 68).

6. Bygningskommissionen skal hver Maaned tilstille

Brandinspektøren en Gjenpart af Bygningsinspektørernes

Rapporter over de Byggeforetagender, som i den fore¬

gaaende Maaned ere fuldførte under deres Tilsyn. Lige¬

ledes har Brandinspektøren, naar han ved de af Brand¬

væsenet i Medfør af Lov om Brandvæsenet i Kjøbenhavn

af 15. Mai 1868 § 7 foretagne Eftersyn eller paa anden

Maade kommer til Kundskab om, at der er udført Byg¬

ningsarbeider uden Bygningsvæsenets Tilladelse, at under¬

rette Bygningskommissionen derom, for at Vedkommende

efter fornøden Undersøgelse kunne blive dragne til Ansvar.

Endelig skal der ogsaa hver Maaned tilstilles Stads¬

konduktøren Uddrag af Bygningsinspektørernes Rapporter,

indbefattende alle nye Bygninger eller Udvidelse af ældre

Bygninger.

Bygningskommissionen har at drage Omsorg for,7.

at Overtrædelser fra Bygningsinspektørernes Side af de

dem ved Lovgivningen paalagte Pligter paatales i Medfør

af Bygningsloven (§§ 76 og 77), med mindre vedkom¬

mende Bygningsinspektør underkaster sig, at Sagen afgjøres

af Kommissionen og denne finder saadan Afgjørelse til¬

strækkelig. Kommissionen er bemyndiget til, naar Byg¬

ningsinspektørerne gjøre sig skyldige i Overtrædelser af de
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dem ved deres Instrux paalagte Pligter, at diktere dem Løn= 27. Juni.

ningsafkortelser fra 20 til 200 Kr. samt til at suspendere

den Bygningsinspektør, der gjør sig skyldig i gjentagne

Forsømmelser eller grove Misbrug.

Saaledes udfærdiget i Henhold til § 70 i Bygningslov

for Staden Kjøbenhavn af 12. April d. A.

Instrux for Stadsbygmesteren i Kjøbenhavn. 27. Juni.

(Justitsministeriet). Nr. 88.

I. Stadsbygmesteren er Bygningskommissionens for¬

retningsførende Medlem og har som saadan at rette sig

efter Bestemmelserne i § 3 af Instruxen for Bygnings¬

kommissionen.

Han bør stadigen have sin Opmærksomhed henvendt

paa de i Arbeide værende Bygningsforetagender, som han

i fornødent Tilfælde bør besigtige paa Stedet, og bør

som Bygningsinspektørernes nærmeste Foresatte drage Om¬

sorg for, at de under deres Embedsførelse gjøre en rigtig

Opfattelse og Anvendelse af de lovbestemte Bygningsregler

gjældende.

I de Tilfælde, hvor det tilkommer ham at give

Dispensation eller foreskrive Regler, bør han derved iagt¬

tage, hvad der er foreskrevet i § 4 af Bygningskommis¬

sionens Instrux.

2. Det er Pligt for Stadsbygmesteren at søge enhver

Sag angaaende Bygningsforetagender fremmet med den

muligste Hurtighed, og han bør navnlig senest i Løbet af

8 Dage efter Modtagelsen tilbagesende til den vedkommende

Bygningsinspektør enhver saadan Sag, ledsaget med hans

skriftlige Resolution, eller indsende den behørigen forberedt

til Bygningskommissionens Afgjørelse.

3. Naar der under en Sag, som ligger under Stads¬

bygmesterens Afgjørelse, opstaar Spørgsmaal, hvis Besvarelse

29“
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27. Juni. kræver saadan teknisk eller anden særlig Sagkundskab, som

han ikke er i Besiddelse af, skal han konferere med vedkom¬

mende Medlem af Bygningskommissionen, forinden han

derom afgiver Resolution.

4. Efter at have gjennemgaaet Bygningsinspektørernes

maanedlige Beretninger meddeler Stadsbygmesteren disse de

Bemærkninger, hvortil han maatte finde Anledning, og

indsender derefter Beretningerne med Bilag til Bygnings¬

kommissionen.

5. Ved Bygningskommissionens Sekretær skal han

saavel med Hensyn til de Sager, der høre under hans

umiddelbare Afgjørelse, som med Hensyn til dem, der fore¬

lægges Kommissionen eller enkelte Medlemmer af samme,

føre en Jonrnal, der indeholder fuldstændig Oplysning om

Sagernes Gang, tilligemed en Kopibog og Kommissionens

Forhandlingsprotokol. Saa skal han og vaage over, at

samtlige øvrige med hans Embede forbundne Kontorforret¬

ninger, til hvilke der gives Sekretæren den fornødne Med¬

hjælp, udføres med behørig Orden og Hurtighed.

Kommissionen har til enhver Tid Adgang til at kon¬

trollere Forretningsgangen, og Stadsbygmesteren er med

Hensyn til denne og Reglerne for Bøgernes Førelse pligtig

at rette sig efter Bygningskommissionens Bestemmelser.

Stadsbygmesteren bør være tilstede i Bygnings¬6.

kommissionens Kontor mindst 2 Timer hver Søgnedag til

en Tid, som bekjendtgjøres ved Opslag i Kontoret.

Stadsbygmesteren kan meddele Bygningsinspek¬7.

tørerne Tilladelse til Fraværelse fra Staden for et Tidsrum

af indtil en Maaned, i hvilken Tid han kan overdrage

Forretningerne til en anden af Bygningsinspektørerne, af

hvilke ikkun en ad Gangen maa være fraværende. Paa

lige Maade forholdes der, naar en Bygningsinspektør af

andre Grunde er hindret i selv at udføre sine Forretninger.

Stadsbygmesteren maa uden Bygningskommissionens Sam¬
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tykke ikke være fraværende fra Staden i længere Tid end 2 27. Juni.

Gange 24 Timer.

8. Stadsbygmesteren har i det hele at støtte Byg¬

ningsinspektørerne i den Virksomhed, der i denne deres

Egenskab paahviler dem, og at hævde deres legale Myndighed

ligeoverfor de Byggende og skal navnlig, naar der til ham

sker Meddelelse fra Bygningsinspektørerne om, at en eller

anden Ulovlighed i Strid med Bygningsloven er begaaet,

træffe de fornødne Foranstaltninger i fornødent Fald

til, at Lovens Bestemmelser kunneved Politiets Bistand —

blive opfyldte og Vedkommende dragen til Ansvar.

9. Stadsbygmesteren er pligtig til at fungere som

Magistratens bygningskyndige Konsulent, men maa iøvrigt

ikke paatage sig nogen Forretning, som vedrører Udførelsen

være sig af det Offent¬af et Bygningsforetagende, der —

agtes udført eller er under Ud¬lige eller af Private

førelse, medmindre han dertil har erholdt Bygningskommis¬

sionens og Magistratens Samtykke.

10. Stadsbygmesteren er underkastet de Forandringer

i denne Justrux, der paa den i Bygningsloven (§ 70) fast¬

satte Maade maatte bestemmes.

Saaledes udfærdiget efter foregaaende Forhandling med

Kjøbenhavns Kommunalbestyrelse i Henhold til § 70 i Byg¬

ningslov for Staden Kjøbenhavn af 12. April d. A.

Jnstrux for Bygningsinspektørerne i Kjøbenhavn.27 Juni

(Justitsministeriet). Nr. S9.

I. Bygningsinspektørerne skulle, hver i sit Distrikt,

under Tilsyn af Stadsbygmesteren og overensstemmende

med denne Instrux vaage over Bygningslovgivningens

Overholdelse samt indenfor den i Loven fastsatte Begrænds¬

ning meddele Tilladelse til nye Bygningsforetagender og

under Arbeidets Udførelse personlig føre nøiagtigt Tilsyn
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med, at den approberede Plan og Tegning følges, og at de

lovbestemte Regler fuldstændigen iagttages af de Byg¬

gende. Ligeledes skulle de, hver i sit Distrikt, have deres

Opmærksomhed særdeles henvendt paa, at intet Bygnings¬

arbeide, hvortil kræves Approbation, foretages, uden at

saadan er erhvervet.

2. Enhver Bygningsinspektør skal have Kontor paa et

passende, af Stadsbygmesteren bifaldet Sted her i Staden,

der ved Indgangen til Huset paa tydelig Maade skal være

betegnet som Kontor for den paagjældende Bygningsinspek¬

tør, og hvor han skal være tilstede hver Søgnedag 3 Timer

daglig til en bestemt Tid, hvorom Bekjendtgjørelse sker ved

Opslag i Bygningskommissionens Kontor. Naar en Byg¬

ningsinspektør skifter Kontor, bør offentlig Bekjendtgjørelse

derom finde Sted.

3. Bygningsinspektøren skal snarest muligt og senest

8 Dage efter, at han har modtaget de i Bygningsloven

(§ 73) omhandlede Anmeldelser, ledsagede af de behørige

Oplysninger, tilstille Aumelderen sin Erklæring over Sagen.

Indeholder Planen Intet, som strider mod Bygnings¬

lovens Bestemmelser, sender han det ene Exemplar af Teg¬

ningerne til Anmelderen forsynet med Paategning om

Approbation, hvorimod han, saafremt der findes Noget i

Planen, som afviger fra Lovens Bestemmelser, bør tydelig

angive de Forandringer, der som Følge heraf ere fornødne

for, at Approbationen kan meddeles. Tillige skal han saa

vidt muligt være opmærksom paa Planens Forhold til Lov¬

givningen udenfor Bygningsloven, f. Ex. til de for Brand¬

og Sundhedsvæsenet gjældende Forskrifter, og i sin Appro¬

bation skal han i ethvert Tilfælde tage et Forbehold overfor

de sidstnævnte Forskrifter.

Hvis Planen indeholder noget, som kræver Dispensa¬

tion eller Resolution enten af Stadsbygmesteren eller af

Bygningskommissionen, skal Bygningsinspektøren indsende
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Sagen til Stadsbygmesteren inden den nævnte Frist, led= 27. Juni.

saget af de fornødne Oplysninger og af hans Erklæring.

Naar han derpaa har modtaget Planen tilbage, forsynet

med Stadsbygmesterens eller Bygningskommissionens Re¬

solution, skal denne inden 24 Timer meddeles An¬

melderen.

Forinden Bygningsinspektøren approberer eller afgiver

Erklæring over et anmeldt Bygningsforetagende, skal han

anstille den fornødne Undersøgelse paa selve Stedet og der¬

under navnlig forvisse sig om saadanne Omstændigheder

som Gadens Bredde, Fortogets Bredde, Gaardsrummets

Udstrækning og Afstanden fra Nabogrunden, forsaavidt disse

komme i Betragtning.

4. Naar der agtes bygget ud til Gadelinien, skal han

til Oplysning for Politiet med Approbation af Byggeplanen

tillige lade følge sin Erklæring om, hvilken Indhegning om Byg¬

gepladsen ud til Gaden han anser fornøden, samt i hvilken

Udstrækning og for hvor lang Tid det kan være af Vigtig¬

hed for Vedkommende at benytte en Del af Fortoget eller

Gaden som Arbeidsplads. Han maa ikke tilstede Bygnings¬

arbeiders Begyndelse, forinden den Byggende har godtgjort

at have iagttaget det Fornødne overensstemmende med 8

22 i Politivedtægten for Kjøbenhavn. Ligeledes skal han i

Medfør af Bygningsloven (§ 24) og Politivedtægtens § 23

saavel forinden Bygningsarbeiders Paabegyndelse som under

deres Udførelse føre nøiagtigt Tilsyn med Afstivningen,

Stilladser, Løbebroer og deslige.

Ved Nedstyrtning af Stilladser eller deslige, hvad enten

nogen derved kommer til Skade eller ikke, skal han under¬

søge, om nogen Overtrædelse af den nævnte Paragraf af

Bygningsloven er tilstede, og derom afgive fornøden Be¬

retning til Bygningskommissionen. Tilkaldes han i An¬

ledning af saadan Undersøgelse af Politiet, skal hau yde sin

sagkyndige Bistand.
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5. Kommer Bygningsinspektøren til Kundskab om, at

noget under denne Lovs Bestemmelser hørende Arbeide er

begyndt, uden at Planen er approberet, skal han strax give

Bygherren, Bygmesteren eller, hvis ingen af disse ere til¬

stede, de paa Byggestedet beskjæftigede Arbeidere skriftlig

Paalæg om at standse dermed, indtil Planen er approberet.

Ligeledes kan han, hvor der under et Byggearbeide bruges

Stilladser, Afstivninger eller lignende, som skjønnes util¬

strækkeligt stærke eller uforsvarligt anbragte, strax ved skrift¬

ligt Paalæg standse Arbeidet, indtil Manglerne i saa Hen¬

seende ere afhjulpne. Til Paalægets Gjennemførelse kan

han fordre Politiets Bistand. For at undersøge, om det

ikke approberede Arbeide er udført i Overensstemmelse med

denne Lovs Regler, er han berettiget til at forlange opbrudt

eller borttaget, hvad der er til Hinder for Undersøgelsen.

Om denne Undersøgelse ligesom om alt det Forefaldne skal

han snarest muligt indsende Beretning gjennem Stadsbyg¬

mesteren til Bygningskommissionen.

6.Saasnart et approberet Bygningsforetagende er

begyndt, er det vedkommende Bygningsinspektørs Pligt ikke

blot at have nøie Indseende med, at den approberede

Plan følges, men tillige, at Lovgivningens Forskrifter

fuldstændigen iagttages under dens Udførelse, derunder

indbefattet de Bestemmelser, der i Medfør af Bygningsloven

maatte være givne.

Finder Bygningsinspektøren noget Arbeide begyndt

eller udført, som er i Strid med de lovbestemte Bygnings¬

regler, skal han strax give Vedkommende skriftligt Paalæg

om at forandre det, hvis Paalæget ikke begjæres indanket

til høiere Afgjørelse inden 24 Timer af den Byggende,

hvorom skriftlig Begjæring skal indsendes igjennem Byg¬

ningsinspektøren. I saa Fald skal denne inden andre 24

Timer indsende Beretning derom til Stadsbygmesteren.

Ligeledes skal Bygningsinspektøren uopholdelig gjøre Ind¬
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beretning til Stadsbygmesteren, naar der under et Ar= 27. Juni¬

beides Udførelse udenfor den approberede Plan attraas ud¬

ført noget Arbeide, til hvilket Stadsbygmesterens Samtykke

udfordres.

I Tilfælde af, at Bygningsinspektørens Paalæg ikke

efterkommes, naar et Bygningsarbeide enten udføres uden

Anmeldelse eller paa anden Maade lovstridigt, uden at dog

Sagen indankes til Stadsbygmesterens Kjendelse, melder han

det ufortøvet til Stadsbygmesteren.

7. For at kunne legitimere deres Berettigelse til under

Bygningsarbeiders Udførelse i Arbeidstiden at betræde pri¬

vat Mands Grund eller Bygning, ligesom for i det hele

altid at kunne gjøre Fordring paa den dem i Embeds¬

medfør tilkommende Autoritet, skulle Bygningsinspektørerne,

naar de optræde som saadanne, altid medføre det dem af

Magistraten under Justitsministeriets Approbation tildelte

Tegn paa Embedsmyndighed.

Saasnart et Bygningsforetagende, som har været8.

Bygningsinspektørens Tilsyn undergivet, er tilendebragt og

udført i Overensstemmelse med Lovgivningens Forskrifter,

udfærdiger Bygningsinspektøren derom en Attest, i hvilken

han, naar det i Anmeldelsen om Arbeidets Begyndelse

udtrykkeligen er forlangt, skal tilføie en Erklæring om

Beskaffenheden af Arbeidet i det hele saavelsom af de en

kelte væsentlige Dele deraf, der ved Anmeldelsen særlig ere

udhævede

Denne Attest, ved hvis Udstedelse det tillige vil være

at paase, at det til Bygningen hørende Fortog er udført

paa forsvarlig Maade, skal indeholde en Udtalelse om, at

samtlige Beboelsesleiligheder ere saaledes udtørrede, at de

uden Skade for Sundheden kunne tages i Brug (Byg¬

ningslov for Staden Kjøbenhavn af 12. April 1889 § 73)

og indsendes af Bygningsinspektøren til Bygningskommis¬

sionens Kontor med Paategning af den lovbestemte Kjen¬
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27. Juni, delses Beløb, der forhøies med 50 pCt., naar Attesten paa

Forlangende ledsages af den i nærværende Paragrafs 1.

Stykke nævnte Erklæring. Dette Tillæg tilfalder Bygnings¬

inspektøren.

Andre Attester om opførte Bygningers særlige Forhold

kunne udstedes af Bygningsinspektøren med Stadsbyg¬

mesterens Tilladelse i hvert enkelt Tilfælde, og Bygnings¬

inspektøren er da berettiget til for en saadan Attest at for¬

lange en Betaling af 10 Kr.

9. Forinden Attest kan erholdes for hele Bygnings¬

arbeidets Vedkommende, kan Bygningsinspektøren, naar

han har forsikret sig om, at en særskilt Del af dette er ud¬

ført efter den approberede Plan, at ingen af Bygnings¬

lovens Bestemmelser derved ere tilsidesatte, og at Beboelses¬

leilighederne i denne Del ere tilstrækkelig udtørrede, meddele

en foreløbig Tilladelse til at tage en saadan Del af det ud¬

førte Arbeide i Brug.

10. Bygningsinspektøren skal føre en nøiagtig Dag¬

bog over alle til ham indkomne Anmeldelser, Begjæringer

og Klager samt de ham til Jagttagelse meddelte Resolu¬

tioner saavelsom over de af ham afgivne Erklæringer og

Resolutioner. Denne Protokol skal indrettes efter Byg¬

ningskommissionens Forskrift, stedse holdes 5 jour, og paa

Forlangende fremlægges for Stadsbygmesteren og Bygnings¬

kommissionen. Inden den 8. i hver Maaned skal Byg¬

ningsinspektøren indsende Beretninger til Stadsbygmesteren

saavel over de af ham i den forløbne Maaned approberede

Bygningsforetagender som om de under hans Tilsyn fuld¬

førte Arbeider, hvilken sidste stedse ledsages af Dupplikat¬

tegningerne med Bilag.

II. Ingen Bygningsinspektør maa enten projektere,

tegne eller udføre nogetsomhelst Bygningsarbeide henhørende

til hans Distrikt, ligesom han heller ikke paa anden Maade,

direkte eller indirekte, maa have Lod eller Del i et saadant.
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Opstaar der i den Henseende noget tvivlsomt Spørgsmaal,

afgjøres det af Bygningskommissionen. Naar nogen af

Bygningsinspektørerne ved Sygdom, Bortreise med Orlov

eller andet lovligt Forfald er forhindret i at fungere, saa¬

velsom i det Tilfælde, at Forretningerne i et Distrikt blive

saa talrige, at de ikke kunne tilbørligen varetages af den

deri ansatte Bygningsinspektør, ere de andre Bygnings¬

inspektører pligtige at overtage de Forretninger, som Stads¬

bygmesteren i saadan Anledning maatte paalægge dem.

Den Bygningsinspektør, som saaledes overtager en

Andens Forretninger og i hans Sted approberer Planen

til et Arbeide, skal føre Tilsynet dermed, indtil det er fuld¬

ført, og derom udstede de ovenomtalte Attester. Ind¬

træder derimod nogen Bygningsinspektør i en Andens

Funktioner, efter at Planen er approberet og Arbeidet be¬

gyndt, bestemmer Stadsbygmesteren, hvilken af dem der

skal fortsætte Tilsynet, efter at Anledningen til Konstitutionen

er bortfalden.

12. Bygningsinspektørerne skulle ifølge Lov om Brand¬

væsenet i Kjøbenhavn af 15. Mai 1868 § 36 under Ud¬

førelsen af deres Forretninger være opmærksomme paa alle

Mangler ved Bygninger, der stride mod bemeldte Lov eller

antages at kunne medføre Brandfare, og i forekommende

Tilfælde anmelde saadant for Brandvæsenet.

Ligeledes skulle de gjøre Anmeldelse til Politiet, hvis

de blive opmærksomme paa, at nogen Bygning eller Del af

en saadan befinder sig i en saadan Tilstand af Brøstfældig¬

hed, at der kan være Grund til at bringe § 24 af Politi¬

vedtægten til Anvendelse.

13. Ingen Bygningsinspektør maa uden foregaaende

Samtykke af Stadsbygmesteren være fraværende fra Staden

i længere Tid end 24 Timer. Naar en Bygningsinspektør

ønsker at forlade Staden paa længere Tid end en Maaned,

skal han dertil erhverve Bygningskommissionens Samtykke,

1889.

27. Juni.
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29. Juni.

Nr. 93.

674. B. om Fabrikinspektørernes Forretningsfordeling.

og maa han for den Tid, hvori han er fraværende, afstaa sin

Gage til den, der maatte blive konstitueret i hans Sted.

14. Overtrædelser fra Bygningsinspektørernes Side af

de dem ved Lovgivningen paalagte Pligter paatales efter

Foranstaltning af Bygningskommissionen i Medfør af Byg¬

ningsloven (§§ 76 og 77), medmindre vedkommende Byg¬

ningsinspektør underkaster sig, at Sagen afgjøres af Kom¬

missionen og denne finder saadan Afgjørelse tilstrækkelig.

Kommissionen er bemyndiget til, naar Bygningsinspektørerne

gjøre sig skyldige i Overtrædelser af de dem ved denne In¬

strux paalagte Pligter, at diktere dem Lønningsafkortninger

fra 20 til 200 Kr. samt til at suspendere den Bygnings¬

inspektør, der gjør sig skyldig i gjentagne Forsømmelser eller

grove Misbrug.

15. Bygningsinspektørerne, der ansættes med 6 Maa¬

neders Opsigelse, ere pligtige at underkaste sig de For¬

andringer saavel i Distrikternes Omfang som i denne In¬

strux, der i Medfør af Bygningsloven (§§ 69 og 70) maatte

bestemmes.

Saaledes udfærdiget efter foregaaende Forhandling

med Kjøbenhavns Kommuualbestyrelse i Henhold til § 70

Bygningsloven for Kjøbenhavn af 12. April d. A.

Bekjendtgjørelse om Forretningernes Fordeling

imellem Fabrikinspektørerne. (Justitsministeriet).

I Henhold til § 12 i Lov af 12. April d A. om

Foranstaltninger til Forebyggelse af Ulykkestilfælde ved Brug

af Maskiner m. m. har Justitsministeriet resolveret, at der

til første Fabrikinspektorat under Ledelse af Fabrikinspektør

Topsøe henlægges Kjøbenhavn, de sjællandske Amter, Maribo

Amt og Bornholms Amt, og til andet Fabrikinspektorat

under Ledelse af Fabrikinspektør B. Jensen de fynske og

jydske Amter, samt at begge Inspektorater skulle holde Kontor

i Kjøbenhavn.
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Justitsmin. Cirk. (til Politidirektøren i Kjø= 29. Juni¬

benhavn og samtlige Politimestre) ang. Foreninger,

wvis Øiemed er at udøve og udbrede Hypnotisme og

Magnetisme.

Da det er kommet til Justitsministeriets Kundskab, at

der paa flere Steder er dannet Foreninger, hvis Øiemed

maa antages at være Udøvelse og Udbredelse af Hypnotisme

og Magnetisme, skal man herved tjenstligst anmode Hr.

Politidirektøren og D'Hrr. Politimestre om at ville have

Deres Opmærksomhed henvendt paa disse Foreningers Virk¬

somhed og skride ind, saasnart det maatte vise sig, at For¬

eningernes Medlemmer eller Personer, der af saadanne ere

underviste i Hhpnotisme eller Magnetisme, benytte de af

dem erhvervede Kundskaber til Udøvelse af uberettiget Læge¬

virksomhed (Kvaksalveri), samt saasnart det maatte komme

til deres Kundskab, at Personer i eller udenfor bemeldte

Foreninger ved Foretagelse af Hypnotisering have over¬

traadt Bestemmelser i Straffeloven, jfr. Justitsministeriets

Skrivelse af 10. Juni 1887 (Ministerialtidende for nævnte

Aar A Nr. 106) *).

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. (til Skole= 2. Juli.

direktionen for Øster= og Vester=Flakkebjerg Her¬

reder) ang. en Forespørgsel fra et Sogneraad om,

hvorledes det skal forholde sig overfor en fra en

Lærer fremkommen Erstatningsfordring, der er støttet

paa, at han, hvis Brændselsdeputat er 26 Læs Tørv,

fra 14 Ydere i Stedet for 14 Læs Tørv har faaet

21½ Favne Bøgebrænde, som Yderne anse for Ækvi¬

valent herfor.

at Valget mellem de forskjellige Arter

af Brændsel til Læreren vel tilkommer Yderne, men at det

*) Se ovenfor pag. 162.
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2. Juli. er Skoledirektionen, der i Henhold til Anordning af 29.

Juli 1814 f. L. § 55 b har at afgjøre, om det nye

Brændselsmateriale, som agtes ydet i Stedet for det tid¬

ligere erlagte, i Kvantitet svarer til det gamle Brænd¬

selsdeputat. Ministeriet antager derfor i Overensstemmelse

med Landsover= samt Hof= og Stadsretsdom af 19. Juli

1886, at Læreren ikke er pligtig at modtage den nye Art

Brændsel af Yderne, naar disse ikke forinden Brændsels¬

aarets Begyndelse efter den citerede Lovbestemmelse have af

vedkommende Skoledirektion faaet en Afgjørelse for Kon¬

verteringen, og at Lærer N. N. derfor maa have Krav paa

den af ham forlangte yderligere Godtgjørelse.

Jøvrigt tilføies, at Spørgsmaalet hører under Dom¬

stolenes Afgjørelse.

6. Juli. Bekjendtgjørelse ang. en mellem Danmark og
Nr. 96. Italien afsluttet Deklaration om Udvexling af Døds¬

attester. (Justitsministeriet).

Indm. Saml. pag. 543.

10. Juli. Indenrigsmin. Skr. (til Amtmanden over Kjø¬

benhavns Amt) ang., at Værtshusholdere, der ved

Siden af deres Udskjænkningsret have Ret til at

sælge indenlandsk Brændevin ud af Huset, skulle svare

den høiere for Brændevinshandel bestemte Afgift,

medmindre de frasige sig Retten til saadan Handel.

I det med Amtets behagelige Skrivelse af 13. Mai

d. A. hertil indkomne Andragende har N. N. Sogneraad

under Henvisning til, at Kjøbenhavns Amtsraad i Henhold

til Lov af 1. April 1871 for Treaaret 1889—91 har fast¬

sat den i bemeldte Lov omhandlede Afgift særskilt for Bræn¬

devinshandel og for Brændevinsudskjænkning, saaledes at
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Afgiften af Handel er sat høiere end Afgiften af Udskjænk¬ 10. Juli.

ning, forespurgt, om Værtshusholdere, der efter Nærings¬

loven af 29. December 1857 § 58 ved Siden af deres Udskjænk¬

ningsret ve Ret til at sælge indenlandsk Brændevin ud

af Huset, ille have at svare den høiere for Handel med

Brændevin bestemte Afgift, medmindre de i Henhold til

Næringsloven af 29. December 1857 § 73 frasige sig Retten

til saadan Handel.

I denne Anledning skulde man til behagelig Efterret¬

ning og videre fornøden Bekjendtgjørelse tjenstligst melde,

at det saaledes fremsatte Spørgsmaal maa besvares be¬

kræftende (jfr. Indenrigsministeriets Skrivelse Nr. 161 af

26. April 1871 i Ministerialtidenden)*).

Bekjendtgjørelse om Forandring i Vedtægten for 13. Juli.

den almindelige Brandforsikring for Landbygninger. Nr 98.

(Justitsministeriet).

I Henhold til Lov af 23. April 1870 § 2 har Ju¬

stitsministeriet meddelt Samtykke til følgende af Repræsen

tantskabet for den almindelige Brandforsikring for Land¬

bygninger vedtagne Forandring i den under 10. Juni 1871

udfærdigede Vedtægt for Forsikringen.

Til § 95 føies:

Ingen, der som Bestyrer, Repræsentant eller gjennem

andet Tillidshverv er knyttet til en konkurrerende Brand¬

forsikringsforening eller som Agent virker for en saadan,

kan have Sæde i Repræsentantskabet.

Bekjendtgjørelse om foreløbig Fritagelse for visse 13. Juli¬

Bygninger for Udredelse af overordentligt Kontingent Nr. 99.

til Supplering af Reservefondet for den almindelige

* —

*) Se nærværende Samlings 9. Hefte pag. 172.
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13. Juli. Brandforsikring for Landbygninger. (Justitsmini¬

steriet).

I Henhold til Lov af 23. April 1870 § 2 har Ju¬

stitsministeriet meddelt Samtykke til følgende af Repræsen¬

tantskabet for den almindelige Brandforsikring for Landbyg¬

ninger vedtagne Bestemmelse:

Indtil en ny Tarif endelig fastslaas, fritages Bygnin¬

ger i Kjøbenhavns Forstæder og Frederiksberg Sogn samt

Kirker hele Landet over for at deltage i Udredelse af over¬

ordentligt Kontingent til Reservefondens Supplering, for¬

saavidt et saadant bliver nødvendigt.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. (til Amtman¬17. Juli.

den over Viborg Amt og Provsten for Rinds og

Nørlyng Herreder) ang., hvorvidt der tilkommer en

Kirkeværge Godtgjørelse for Frimærker, Papir og

Udgiften til Reiser i Kirkens Tjeneste.

I Anledning af et Andragende, hvori Værgen for

N. N. Kirke blandt andet har forespurgt, om der tilkom¬

mer Kirkeværgen Godtgjørelse for Frimærker, Papir og

Udgiften til Reiser i Kirkens Tjeneste, have Hr. Kammer¬

herren og Deres Høiærværdighed i behagelig Betænkning

af 1. d. M. ytret, at De intet finde at erindre imod,

at de nævnte Udgifter medtages i den Beregning, som i

Henhold til Forordning af 13. November 1829 § 3 af

Kirkeværgen skal forelægges Amtmanden og Provsten til

Approbation.

Foranlediget heraf skulde Ministeriet tjenstligst melde,

at det finder det billigt, at der forholdes efter Deres oven¬

anførte Ytringer.
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Indenrigsmin. Cirk. (til samtlige Amtmænd) 25. Juli.

ang. Bekæmpelse af Ukrudt paa Grøfter, Skraa¬

ninger, Rabatter m. v. langs Veie og Jernbane¬

skraaninger.

Paa Grund af de Ulemper, der for Agerbruget for¬

voldes ved Spredning af Ukrudtsfrø fra Grøfter, Skraa¬

ninger, Rabatter m. v. langs Veie og Jernbaneskraa¬

ninger, har der været Opfordring for Ministeriet til at

tage under Overveielse, hvorvidt og paa hvilken Maade der

fra det Offentliges Side vil kunne træffes Foranstaltninger

til Bekæmpelse af Ukrudt paa disse Arealer. Efter de Er¬

klæringer, man i saa Henseende har indhentet fra forskjellige

Sagkyndige, formenes det at ville være af Vigtighed, at

der aarlig foretages mindst to Afhugninger af Græs¬

væxten paa de ommeldte Arealer, nemlig første Gang

mellem den 16. og den 30. Juni, saaledes at oet

Afhuggede bortføres inden den 10. Juli, og anden Gang

mellem den 25. Juli og den 20. August med

Bortførelse af det Afhuggede inden den 1. September.

Ligesom Ministeriet derfor har truffet Foranstaltning

til, at der paa Statsbanernes Arealer langs Banelinierne

vil blive iagttaget de foran anførte Regler med Hensyn til

Afhugning og Bortførsel af Græsset, saaledes formener

man, at det vilde være af ikke ringe Betydning, om der

ligeledes blev foretaget Skridt i foromhandlede Retning til

Udryddelse af det langs Landeveie og andre offentlige Veie

voxende Ukrudt, blandt hvilket man særlig skal henlede Op¬

mærksomheden paa den skadelige Følfodplante, hvis Afhug¬

ning 2  3 Gange i Løbet af Maanederne April, Mai og

Juni anses for en gavnlig Foranstaltning til dens Mod¬

arbeidelse og i alt Fald for Landeveienes Vedkommende

formentlig uden Vanskelighed vil kunne iværksættes.

I Henhold hertil skulde man tjenstlig anmode D Hrr.
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25. Juli. Amtmænd om hver for det Dem betroede Amts Vedkom¬

mende behagelig at henlede paagjældende Amtsraads Op¬

mærksomhed paa det Ønskelige i, at de kommunale Myn¬

digheder træffe Foranstaltninger af den i det Foregaaende

omhandlede Art, og at Amtsraadene tage Initiativet til

Sagens Gjennemførelse i videst mulige Omfang.

30. Juli. Kirke= og Undervisningsmin. Skr. (til Biskoppen

over Aalborg Stift) ang., hvorvidt Provstesynet er

berettiget til at kassere de Ovne, som ere uden

Kappe, paa Grund af det mangelfulde ved denne

Konstrnktion.

at det ikke kan anse Synet for

berettiget til at kassere Ovne, som det engang har god¬

kjendt, fordi de mangle Kappe, naar de iøvrigt ere

brugelige, hvorimod Synet formentlig maa have Myndighed

til at forlange tidligere anbragte Ovne forsynede idet¬

mindste med Skjærme, naar dette viser sig nødvendigt.

30. Juli. Justitsmin. Skr. (til Amtmanden over Aalborg

Amt) ang. en Forsørgelseskommunes Forpligtelse til

at udrede Underholdningsbidrag, der alt vare for¬

faldne, da Amtets Resolution udfærdigedes.

I Anledning af det med Hr. Stiftamtmandens be¬

hagelige Skrivelse af 16. ds. hertil tilbagesendte Andragende,

hvori N N. Sogneraad til Ministeriet indanker en af Dem

under 7. Mai d. A. afgiven Resolution, ved hvilken det er

paalagt bemeldte Kommune som Tømrer N. N.s Opholds¬

og Forsørgelseskommune forskudsvis at betale til N. N.

Kommune de af den Paagjældende til 3 af ham udenfor

Ægteskab avlede Børns Underhold skyldige Bidrag for et

Aar, uanset at tvende af Bidragene, der ere paalagte ved
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Amtets Resolution af 12. Februar d. A., ere forfaldne til 30. Juli

Betaling allerede den 1. og 13. Januar s. A., medens af

det tredie Bidrag ikkun Beløbet for sidste Halvaar er for¬

faldet til Betaling efter Resolutionens Udfærdigelse, skal man

tjenstligst melde, at Ministeriet maa tiltræde den af Dem

afgivne Resolution.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. (til Skole=30. Juli.

direktionen for Børglum og Hvetbo Herreder) ang.

Skolekommissionens Myndighed til at lukke Skoler

paa Grund af Sygdøm.

Ved hertil at indberette, at N. N. Skolekommission i

Samstemning med Sogneraadet under en i Sognet her¬

skende Difteritisepidemi, der var tagen under offentlig Be¬

handling, havde besluttet at holde nogle af Sognets Skoler

lukkede, men at Distriktslægen i den Anledning har til¬

kjendegivet Deres Høiærværdighed, at Skolekommissionen

ved dette Skridt har overskredet sin Myndighed, har Hr.

Amtmanden paa Direktionens Vegne i behagelig Skrivelse

af 15. f. M. udbedt sig Ministeriets Ytringer om, hvor¬

vidt den stedlige Skolebestyrelse er berettiget til med Skole¬

direktionens Samtykke under de givne Forudsætninger at

lukke de offentlige Skoler, eller om en saadan Myndighed

udelukkende tilkommer de sanitære Autoriteter.

Saaledes foranlediget skulde Ministeriet efter om Sagen

at have brevvexlet med Justitsministeriet tjenstligst melde,

at man maa være enig med Direktionen i, at Bestemmel¬

serne i Lov af 20. April 1888 ikke have medført nogen

Begrændsning i den de lokale Skolebestyrelser tillagte Myn¬

dighed til med Skoledirektionens Samtykke at lukke en eller

flere Skoler paa Grund af Sygdom.
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Skr. ang. Ægt til Kirkegaarde.682

Kirke= og Undervisningsmin. Skr (til Biskoppen

over Aarhus Stift) ang. Forstaaelse af Kirke= og

Undervisningsministeriets Cirkulære af 27. Septem¬

ber 1886.

I Anledning af den med Deres Høiærværdigheds be¬

hagelige Skrivelse af 16. d. M. hertil indkomne Fore¬

spørgsel fra Sognepræst N. N., om Ministeriets Cirkulære

af 27. September 1886 er at forstaa saaledes, at det til¬

lades, at Faderens Familienavn føies til det vedkommende

uægte Barn ved Daaben efter Moderens Familienavn til¬

lagte Efternavn eller saaledes, at det nye Efternavn træder

i Stedet for det Barnet ved Daaben tillagte, skulde Mini¬

steriet tjenstligst melde, at det har været Meningen med

det omhandlede Cirkulære, at Barnets Efternavn maa for¬

andres til Faderens, og Daabsattesten udfærdiges med Ude¬

ladelse af det Barnet ved Daaben efter Moderen givne

Efternavn.

Judenrigsmin. Skr. (til Amtmanden over Præstø

Amt) ang., hvorvidt Sognemændene have været pligtige

til at yde Ægt ved en i Anledning af en af Synet

paabudt Udvidelse af Kirkegaarden nødvendiggjort

Bortfjernelse fra samme af en Række større

Kampesten.

at man, navnlig naar henses til, at

det hidtil har været statueret, at Sognebeboerne have at be¬

sørge Sløifningen og den overflødige Jords Bortførsel fra

det til en Kirkegaards Udvidelse indtagne Areal (jfr. Kan¬

celli=Skrivelse 30. Juni 1835), maa holde for, at Sognet

ikke har kunnet fritages for det ommeldte Arbeide, men at

Spørgsmaalet iøvrigt henhører under Domstolenes Af¬

gjørelse.
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Justitsmin. Skr. (til Amtmanden over Viborg

Amt) ang., at en Person, hvem der ved en Politi¬

rets Kjendelse i Henhold til § 3, 1. Stykke, i Lov

om Erstatning for nforskyldt Varetægtsfængsel er

tillagt Erstatning, ikke i Medfør af den nævnte

Lov er berettiget til under en Appel af Kjendelsen

at faa beskikket en Sagfører.

Med behagelig Skrivelse af 28. Juni d. A. har Hr.

Kammerherren hertil indsendt et Andragende, hvori N. N.

af Viborg under Henvisning til Lov om Erstatning for

uforskyldt Varetægtssængsel m. m. af 5. April f. A. be¬

gjærer indanket for den kgl. Viborgske Landsoverret en inden

Viborg Kjøbstads Politiret den 4. Juni d. A. afsagt Kjen¬

delse, ved hvilken i Henhold til bemeldte Lovs § 3,

1. Stykke, er tillagt ham en Erstatning af 300 Kr. i An¬

ledning af, at han har været arresteret i 47 Dage som

sigtet for Ildspaasættelse, hvorhos han anmoder om, at

der maa blive beskikket ham en Sagfører til at udføre

Sagen for ham.

Foranlediget heraf skal man tjenstligst melde, at den

Paagjældende ikke i Medfør af den citerede Lov er beret¬

tiget til under en Appel af den afsagte Kjendelse at faa

beskikket en Sagfører, samt at Ministeriet ikke finder Anled¬

ning til at meddele Andrageren fri Proces til Kjendelsens

Indankning for høiere Ret.

Justitsmin. Cirk. (til Magistraterne i Kjøben= 14. Aug.

havn og Kjøbstæderne samt til Politimestrene i

Landjurisdiktionerne) ang., hvad der er at iagttage

ved Modtagelsen af Anmeldelser i Henhold til Lov

1889.

5. Aug.
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——

14. Aug. af 1. Marts 1889 om Handelsregistre, Firma og

Prokura.

Af Hensyn til forskjellige indkomne Forespørgsler saa¬

velsom til Indholdet af forskjellige af de i Medfør af Lov

af 1. Marts d. A. om Handelsregistre, Firma og Prokura

kundgjorte Anmeldelser til Handelsregistrene finder Justits¬

ministeriet Anledning til at indskærpe de registerførende

Myndigheder følgende, der bliver at iagttage ved Mod¬

tagelsen af Aumeldelser i Henhold til den nævnte Lov:

I. Der maa ikke tilføres Handelsregistret noget, hvis

Optagelse ikke er hjemlet i Loven, hvorfor det nøie bør

paaagtes, baade at Anmeldelser om Næringsveie, der falde

udenfor Lovens Bestemmelser, ikke modtages, saasom om

Andelsslagterier o. lign. eller om Mæglerforretninger, og

at Anmeldelser afvises, der indeholde Bestemmelser udover

de af Loven paabudte eller tilladte, saasom om den Gene¬

ralforsamlinger, Repræsentantskaber eller Bestyrelser i For¬

hold til hverandre tilkommende Kompetence eller paahvilende

Opgave.

2. Bestemmelserne om den vedkommende ansvarlige

Deltagere eller Bestyrelsesmedlemmer tilkommende Ret til

at tegne Firmaet maa være ensartede for alle under For¬

retningen hørende Anliggender, og Retten til at tegne

Firmaet kan ikke underkastes andre Begrændsninger end

den, at denne Ret i sin Helhed kun tilkommer enkelte Med¬

lemmer blandt Deltagerne i et ansvarligt Selskab eller

blandt Bestyrerne for Aktieselskaber og andre Selskaber med

begrændset Ansvar eller, ligeledes i sin Helhed, kun til¬

kommer flere saadanne i Forening. Det vil som Følge

heraf navnlig ikke kunne anmeldes, at der ved visse Rets¬

handlers, f. Ex. Vexelforpligtelsers, Indgaaelse kræves Sam¬

virken af flere, der iøvrigt hver for sig ere berettigede til

at tegne Firmaet, eller at een eller fleres Signaturberet¬
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tigelse er indskrænket til visse Anliggender, f. Ex. Mod¬

tagelse af Sparekasseindskud. Fordringen om Signaturens

Ensartethed gjælder derhos ikke mindre ved Anmeldelser i

Medfør af Lovens § 37 end ved nye Anmeldelser. Med

Hensyn til de jævnlig forekommende Anmeldelser af Sel¬

skabers Bogholdere og Kasserere med Bestemmelser om Nød¬

vendigheden af disses Medunderskrift ved Firmaets Tegning

bemærkes endnu, at en saadan Bestemmelse i Henseende til

Signaturen kun kan anmeldes, naar vedkommende Funk¬

tionær tillige er anmeldt som Deltager i Selskabets Be¬

styrelse, og da efter det Foranførte maa gjælde alle under

Firmaet hørende Forretninger. Er den paagjældende Funk¬

tionær ikke at anse som Deltager i Bestyrelsen, kan An¬

meldelse ham vedrørende aldeles ikke modtages undtagen

efter Reglerne om Prokura.

3. Bestemmelsen i Firmalovens § 37 Nr. 2. 1.

Punktum, vedrører ikke Anmeldelse af Prokura eller anden

Fuldmagt. Den første vil herefter heller ikke for tidligere

anmeldte Firmaers Vedkommende kunne begrændses ud¬

over, hvad Lovens 3. Kapitel hjemler, og vil altsaa navnlig

ikke kunne meddeles saaledes, at Prokura i visse Anliggender

er meddelt Enkeltmand, medens der i andre skal gjælde

Kollektivprokura, og Anmeldelse om anden Fuldmagt end

Prokura kan ogsaa for tidligere anmeldte Firmaers Ved¬

kommende aldeles ikke modtages.

4. Det bør nøie paases, at Bestemmelsen i Lovens

§ 37 Nr. 2, 2. Punktum, overholdes, navnlig ogsaa for

saadanne Aktieselskabers Vedkommende, der drive Bank¬

forretning.

5. Ved Anmeldelser i Medfør af Lovens § 37

bør det i Bekjendtgjørelsen om den stedfundne Anmeldelse

angives, at denne er sket i Henhold til den nævnte Lov¬

bestemmelse.

Tolvte Hæste. 30

1889.

14. Aug.



1889.

14. Aug.

15. Aug.

Skr. ang Næringsbevis.686

6. Opmærksomheden henledes paa den Forskjel, der

foreligger i Lovens Fordringer til Anmeldelsens Augivelse

af Forretningen henholdsvis i §§ 17 og 18 — „Forret¬

ningens almindelige Beskaffenhed“ — og i § 19 — „For¬

retningens Art“ Heraf følger, at Anmeldelser af Enkelt¬

mands Firma og af ansvarlige Selskaber (eller Komman¬

ditselskaber) paa dette Punkt i Almindelighed ikke bør gaa

videre end til at betegne Forretningen som „Handel“,

„Haandværk“ eller „Fabrikdrift“ hvilket, som det fremgaar

af Motiverne til det af de danskenorsk=svenske Kommitterede

udarbeidede Lovudkast, er fundet rettest, fordi en snævrere

Angivelse let vilde kunne lede til den Forestilling, at en

saadan Begrændsning ved at optages i Handelsregistret

blev bindende for Trediemand. Det her Udtalte gjælder

ogsaa ved Anmeldelser efter Lovens § 37, kun at der, hvor

der ved den tidligere Anmeldelse i Medfør af § 2 i Loven

af 23. Januar 1862 har været undtaget bestemte Forret¬

ninger fra den angivne Næringsveis Omraade, i Henhold

til Bestemmelsen i § 37 Nr. 2, 1. Punktum, nu vil kunne

anmeldes samme Begrændsning.

7. Med Hensyn til Anmeldelser af Filialer i Henhold

til Firmalovens § 16 bør det iagttages, at saadan Anmel¬

delse kun kan modtages, naar Filialen staar under særskilt

Bestyrelse, d. e. har i det mindste een til at tegne Firmaet

berettiget Bestyrer.

Indenrigsmin. Skr. (til Amtmanden over Svend¬

borg Amt) ang. Udmaalingen af Afstande fra nær¬

meste Kjøbstad til Brug ved Begjæringer om Næ¬

ringsbevis.

Med Hensyn til, at det af et Ministeriet forelagt An¬

dragende om Opretholdelse af et under 13. Februar d. A.

meddelt Næringsbevis til at drive Høkerhandel i et indenfor

en Afstand af 1 Mil fra nærmeste Kjøbstad beliggende Sted

fremgik, at der forinden Udstedelsen af det ommeldte Næ¬
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ringsbevis ikkun havde foreligget Politimesteren en af en15. Aug.

Landinspektør udfærdiget Attest, ifølge hvilken Afstanden

mellem Andragerens Bopæl og nærmeste Kjøbstad efter

en paa Generalstabens Kort foretagen Udmaaling

er 1 Mil, har Ministeriet foranlediget Politimesterens Op¬

mærksomhed henledet paa, at en saadan Attest ikke i og for

sig er fyldestgjørende. Efter hvad Generalstaben ved fore¬

falden Leilighed har oplyst, maa Generalstabens Opmaalin¬

ger vistnok siges at være affattede med fuld Paalidelighed,

men de for Publikum tilgængelige kobberstukne Atlasblade

i 1:80,000 kunne paa Grund af den lille Maalestok,

hvori de ere udførte, ikke betragtes som egnede til derpaa

at foretage Udmaalinger i Tilfælde, hvor det dreier sig om

et Hundrede Alen. Jøvrigt er der gjennem mange Aar til

Brug ved Begjæringer om Næringsbevis ved Generalstabens

Foranstaltning blevet udmaalt den Slags Achande, men

altid ved Hjælp af de originale Maaleblade i 1:10,000;

Betalingen for et sligt Udmaalingsarbeide, ved hvillet,Linien“

skal indkonstrueres paa flere sammenstødende Blade, er fastsat

til 10 Kroner.

Justitsmin. Skr. (til Amtmanden over Svend¬ 15 Lug.

borg Amt) ang., hvorvidt et Sogneraad Eerde Ret

til at erholde de Underholdningsbidrag, som en af¬

død Tjenestekarl ved Resolution var tilpligtet al ve¬

til et nægte Barn, udbetalt af hans Arvinger.

Ved hertil at indsende et Andragende, hvori N. N.

Sogneraad anholder om Amtets Bistand til hos Arvingerne

efter den nu afdøde Tjenestekarl N. N. at erholde udbetalt

i Medfør af Lov om Underholdningsbidrag til nægte Børn

af 20. April f. A. § 3 de Bidrag, som Afdøde ved Re¬

solution var tilpligtet at alimentere til et efterladt nægte

Barn, hvis Forsørgelse efter Moderens Død er overtaget

af Sogneraadet, har Hr. Kammerherren i behagelig Skrivelse

af 29. f. M. begjært en Udtalelse fra Justitsministeriet, om
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der efter sammes Formening tilkommer Fattigvæsenet et

saadant Krav.

Foranlediget heraf skal man tjenstligst melde, at det

nævnte Spørgsmaal, der iøvrigt henhører under Dom¬

stolene, efter Ministeriets Formening maa besvares be¬

kræftende.

Justitsmin. Skr. (til Amtmanden over Viborg

Amt) ang., om og hvorledes der skal beregnes Be¬

fordringsgodtgjørelse efter Lov af 20. April 1888

om Foranstaltninger mod Udbredelse af smitsomme

Sygdømme § 20 for den Del af en Veilængde, der

ikke udgjør en fuld Mil.

at Betalingen efter Justitsministeriets

Formening maa beregnes efter hele den tilbagelagte Vei¬

længde og i saa nært Forhold som muligt til denne,

saaledes at den for en Mil fastsatte Godtgjørelse maa

deles saa nøiagtig, som den foreliggende Opgivelse af Vei¬

ængden tilsteder.

Justitsmin. Skr. (til Amtmanden over Ribe

Amt) ang., at da Amtets Resolution ikke var blevet

forkyndt for Barnefaderen, der, forinden Forkyndelse

kunde ske, var bortreist til Udlandet, kunde der ikke

paahvile hans Forsørgelseskommune nogen For¬

pligtelse til at ndrede Bidrag i Henhold til Re¬

solutionen.

Med behagelig Skrivelse af 24. f. M. har Hr. Stift¬

amtmanden forelagt Justitsministeriet til Afgjørelse et An¬

dragende, hvori N. N. Sogneraad besværer sig over, at et

andet Sogneraad som Forsørgelseskommune for N. N.

har vægret sig ved at udrede det denne ifølge Amtsresolu¬

tion af 10. Marts 1888 paalagte, den 3. Mai d. A. for¬

faldne Alimentatiousbidrag til Pigen N. N. og derhos har
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forlangt tilbagebetalt de i Henhold til samme Amtsresolu¬17. Aug.

tion tidligere til førstnævnte Kommune udbetalte Beløb, i

hvilken Henseende det af sidstnævnte Sogneraad er gjort

gjældende, at sammes Opmærksomhed er blevet henledet

paa, at Resolutionen ikke er bleven forkyndt for Barne¬

faderen, der, forinden Forkyndelsen kunde ske, var bortreist

til Udlandet, og at der saaledes ikke ifølge § 4 i Loven om

Underholdningsbidrag til uægte Børn af 20. April f. A.

formenes at kunne paahvile Forsørgelseskommunen nogen

Forpligtelse til at udrede Bidrag i Henhold til den om¬

meldte Resolution. De har i den Anledning udtalt, at

sidstnævnte Sogneraad formentlig maa være berettiget saa¬

vel til at undslaa sig for at udrede de nu forlangte Bidrag

om til at forlange Tilbagebetaling af det tidligere udlagte

Beløb.

Foranlediget heraf skal man tjenstligst melde, at Ju¬

stitsministeriet maa tiltræde den af Dem saaledes udtalte

Anskuelse.

Justitsmin. Skr. (til Amtmanden over Thisted 20. Aug.

Amt) ang., hvorvidt der kunde tilkomme en Politi¬

mester Diæter for en Reise i Anledning af nogle

opstaaede Tilfælde af tyføid Feber, der ikke foran¬

ledigede Indstilling om offentlig Behandling.

I behagelig Skrivelse af 2. d. M. har Hr. Amtmanden

efter en af Politimesteren i N. N. Herreder derom fremsat

Begjæring anmodet om Justitsministeriets Afgjørelse af,

hvorvidt der maatte tilkomme bemeldte Politimester Diæter for

en Reise, som han i Forening med vedkommende Distriktslæge

har foretaget i Anledning af tvende paa et Fællesmeierie

opstaaede lette Tilfælde af tyføid Feber, af hvilke der ikke

fandtes Grund til at sammenkalde den overordentlige Sund¬

hedskommission, ligesom der heller ikke fremkom Indstilling

om Sygdommens Inddragelse under offentlig Behandling,
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Foranlediget heraf skal man tjenstligst melde, at Ju¬20. Aug.

stitsministeriet ikke kan anse Politimesteren berettiget til at

erholde Diæter i Anledning af den omhandlede Reise.

Vekjendtgjørelse ang. Betalingen for Bekjendt¬21. Aug.

Nr. 108. gjørelser af Anmeldelser til Handelsregistret i Kjø¬

benhavn. (Justitsministeriet).

Indm. Saml. pag. 543.

Justitsmin. Skr. (til Amtmanden over Kjøben¬23. Aug

havns Amt) ang., hvorvidt der kunde tilkomme en

Distriktslæge særlig Betaling for en af ham som

Følge af tyføid Feber i hans Embedskreds i Hen¬

hold til Justrux af 22. Oktober 1877 § 12 fore¬

tagen Undersøgelse af de stedlige Forhold.

Ved hertil at indsende en Regning, hvoraf fremgaar,

at Distriktslæge N. N., som i Anledning af en modtagen

Anmeldelse af Forekomst af tyfoid Feber i den ham under¬

lagte Embedskreds den 12. Marts d. A. i Henhold til In¬

strux af 22. Oktober 1877 § 12 har foretaget en Reise til

Undersøgelse af de stedlige Forhold, foruden Diæter for

Reisen har beregnet sig et Beløb af 8 Kr. for Under¬

søgelse af 2 Boliger, har Hr. Kammerherren anholdt om

Ministeriets Resolution for, om det ikke, som af Dem an¬

taget, paahviler Distriktslægerne — selvfølgelig imod at er¬

holde Diæter og Befordringsgodtgjørelse —uden særlig

Betaling at foretage Undersøgelser som de omhandlede.

Foranlediget heraf skal man tjenstligst melde, at Ju¬

stitsministeriet med Dem er enigt i, at det fremsatte Spørgs¬

maal maa besvares bekræftende.

Bekjendtgjørelse om Tillæg til Reglement af 26.24. Aug.

Nr. 112 Mai 1888 om Anvendelsen af de Papirsorter, som

af Ministeriet for Kirke= og Undervisningsvæsenet
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anskaffes eller bestilles til Brug i Statstjenesten, 24. Aug.

samt om Blæk til samme Brug. (Ministeriet for

Kirke= og Undervisningsvæsenet.)

I Kontinuation af Ministeriets Bekjendtgjørelse af 23.

Februar d. A. angaaende Anvendelsen af Blæk og Stem¬

pelfarver i Statstjenesten autoriseres herved for et Tidsrum

af 3 Aar fra Dato nedennævnte Blæksorter og Stempel¬

farver til Brug i Statstjenesten i Henhold til de i be¬

meldte Bekjendtgjørelse indeholdte Bestemmelser, idet til¬

føies, at de vedkommende Fabrikanter eller Forhandlere

have erklæret at ville lade Blækket forhandle til de ved¬

føiede Priser til de i den ommeldte Bekjendtgjørelses § 5

nævnte Personer:

Blæk.

Klasse I.

pr. 1 Pot
a. Skriveblæk:

(1 Litr.)
Buchs Farvefabrik, Kjøbenhavn: Al¬

mindeligt holdbart Gallusblæk.. „ Kr. 50 Ø.

Henrik Hansen, Hobro Apothek: Kon¬

tor= og Dokumentblæk — 60 —

Cand. pharm. E. Hvidberg, Odense:

Arkiv Blæk — 75 —

E. A. Jerichau, Kjøbenhavn: Bængalin

1 — 25 —Kontor= &amp; Kopiblæk

Samme: Skriveblæk — 60

Aug. Leonhardi, Dresden (Paritz Gott¬

schalck, Kjøbenhavn): Alizarin Schreib¬

— 75 —tinte

Samme: Anthracen Schreibtinte.1 — ,

Carl Lund, Korsør Apothek: Engelsk

Dokumentblæk (uden Flaske). 1 — 50 —

Van der Moolen, Gelders (Aug. Niel¬

sen, Kjøbenhavn): Aleppo. 1 — 80 —



1889.

—

24. Aug.

B. om Statens Brug af Blæk.692

pr. ⅓ Pot

(1 Litr.)

N. Th. Nielsen, Hjørring Apothek:

Dokumentblæk Nr. 1 (uden Flaske).. 1 Kr. 15 Ø.

Samme: Dokumentblæk Nr. 2 a (uden

1 — 40 —Flaske)

Samme: Dokumentblæk Nr. 2 b (uden

1 — 40 —Flaske)

William Olsen, Kjøbenhavn: Arkiv

1 — 25 —Blæk

A. Olvig &amp; Petersen, Viborg: Kontor¬

og Dokumentblæk — 90 —

Louis Stoess, Chemnitz (Einar War¬

1 — , —burg, Kjøbenhavn): Aleppo Tinte ..

Reinh. Tetzer, Berlin (L. Levison jun.,

Kjøbenhavn): Aechte Eisen Gallus¬

tinte (blau) 1 — 25 —

Samme. Aechte Eisen Gallustinte

1 — 25 —(violet)

M. Zadig, Malmø (L. Levison jun.,

1 — 25 —Kjøbenhavn): Zeolin Skrif=Bläck.

b. Kopiblæk:

Barnängen, Stockholm (E. Wagner,

1 — 50 —Kjøbenhavn): Skrif= och Copibläck.

Aug. Leonhardi, Dresden (Paritz Gott¬

schalck, Kjøbenhavn): Alizarin Schreib¬

&amp; Copirtinte 1 — ,

Samme: Anthracen Schreib= &amp; Co¬

pirtinte 1 — 20 —

William Olsen, Kjøbenhavn: Jern¬

Gallusblæk, Skrive= og Kopiblæk ... 1 — 25 —

Fabrikken Randers, Kjøbenhavn; Ni¬

grosin, Kontor= Kopi= &amp; Dokument¬

blæk 1 — 401 —

1 — 30P. Rønning, Kjøbenhavn: Zeolinblæk.
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pr. 1 Pot 24. Aug.

(1 Litr.)

Louis Stoess, Chemnitz (Einar War¬

burg, Kjøbenhavn): Export Tinte. 1 Kr. 75 Ø.

1 — 20Samme: Doppel Copiertinte

P. Sørensen &amp; Ko., Kjøbenhavn: Nor¬

mal Skrive= og Kopiblæk 1 — 25

M. Zadig, Malmø (L. Levison Jun.,

Kjøbenhavn): Excelsior, Bästa Kon¬

1 — 25 —torsbläck, Skrif= och Copibläck..

1 — 25 —Samme: Zeolin Skrif= och Copibläck.

Klasse II.

Ed. Beyer, Chemnitz (Aug. Nielsen,

1 — 50 —Kjøbenhavn): Eisen Gallustinte..

Buchs Farvefabrik, Kjøbenhavn: Hæ¬

matinblæk * — 40 —

Jettadam, Kjøbenhavn: Blæk A (Viol

Vædske)  — 65 —

Jettadam, Kjøbenhavn: Blæk B (Jetta¬

dams Normalblæk).  — 65 —

Van der Moolen, Geldern (Aug. Niel¬

sen, Kjøbenhavn): Blauschwartze Co¬

pirtinte 1 — 75 —

Stempelfarver.

John R. Hansons Stempelfabrik, Kjøbenhavn:

Sort Stempelfarve til Metal=Stempel (Farvestof: Lam¬

pesod),

—do. Kanschuk=Stempel (do.),

Rød Stempelfarve til Metal=Stempel(- Cinnober&amp; Kraplak),

= Kautschuk=Stempeldo. (do.),

Blaa Stempelfarve, brugbar baade til Metal=Stempel

og Kantschuk=Stempel (Ultramarin &amp; Berlinerblaat).
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24. Aug. P. Høckendorff, Kjøbenhavn:

Blaa Stempelfarve til Metal=Stempel (Ultramarin &amp;

Pariserblaat).

C. P. Mattat, Kjøbenhavn:

Sort Stempelfarve (Lampesod) til Kautschuk=Stempel.

Vilh. Pacht, Kjøbenhavn:

Sort Stempelfarve (Lampesod) brugbare baade til

Rød do. (Kraprødt) Metal=Stempel og

Blaa do. (Berlinerblaat) Kautschuk=Stempel.

Fabrikken Randers Kjøbenhavn:

Sort Stempelsværte brugbare baade til(Kulstof)

Rød (Kraplak)do. Metal=Stempel og

Blaa do. Kautschuk=Stempel.(Ultramarin)

P. Rønning, Kjøbenhavn:

Sort Stempelfarve brugbare baade til(Kulstof)

Rød (Cinnober) Metal=Stempel ogdo.

Blaa (Ultramarin) Kautschuk=Stempel.do.

Den Etikette, hvormed det foran nævnte Blæk skal være

forsynet, forsaavidt som det ønskes afsat til Brug i Stats¬

tjenesten, vil være at affatte saaledes:

„Blæk, fabrikeret af ... (Fabrikanten Navn)

i 1889 autoriseret til Anvendelse i den danske Stats

Tjeneste som

1. Skriveblæk af 1. Klasse, Jerngallusblæk,

2. Skrive= og Kopiblæk af 1. Klasse, Jerngallus¬

blæk,

3. Skriveblæk af 2. Klasse“,

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 Texten paa den skal skrives i 3 Linier

som ovenfor angivet, hvorhos der paa Etiketten altid maa
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angives Prisen for vedkommende Kvantitet, og, forsaavidt 24. Aug.

denne ikke er ⅓ Pot (½ Litre), tillige Prisenfor dette

Kvantum.

Den Etikette, hvormed de foran nævnte Stempelfarver

skulle være forsynede, forsaavidt de ønskes afsatte til Brug i

Statstjenesten, vil være at affatte saaledes:

„Sort (rød, blaa) Stempelfarve for Kautschnk¬

stempler (Metalstempler, Kautschuk= og Metalstempler),

fabrikeret af ... (Fabrikantens Navn)

autoriseret i 1889 til Anvendelse i den danske Stats

Tjeneste“

Den i Reglement af 26. Mai 1888 IV. Affnit givne

Bestemmelse angaaende Anvendelse af Silkekopipapir til

Brug i Statstjenesten forandres saaledes, at der frem¬

tidig til Brug i Statstjenesten overensstemmende med de i

Afsnittet givne Regler ved Maskinkopiering vil være at an¬

vende det Kopipapir, som af dette Ministerium anskaffes

hertil, og som nu kan rekvireres hos Hovedforhandleren

I. Chr. Petersen i Kjøbenhavn.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. (til en Over¬ 27. Aug.

retssagfører) ang. Amtsraadenes Berettigelse til at

opstille en almindelig Norm for Høitidsofferets

Størrelse efter de Offerpligtiges Stilling.

I et hertil indkommet Andragende af 20. f. M. har

Hr. Overretssagføreren paa de Offerpligtiges Vegne i

N. N. Sogn forespurgt, hvorvidt Holbæk Amtsraad har

været berettiget til at opstille en almindelig Norm for Høi¬

tidsofferets Størrelse, reguleret efter de Offerpligtiges Stil¬

ling som Gaardmand, Husmand osv.

Saaledes foranlediget skulde Ministeriet efter om Sagen

at have brevvexlet med Holbæk Amtsraad tjenstligst med¬

dele Dem, at Ministeriet maa anse den af Amtsraadet
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27. Aug. trufne Ordning for berettiget, saaledes at de Offerpligtige

ere forpligtede til at betale og lide Udpantning efter den

fastsatte Skala — fra hvilken Amtsraadet iøvrigt har for¬

beholdt sig at afvige, hvor specielle Omstændigheder kunne

oplyses — saa længe den enkelte Offerpligtige ikke har

indgivet Klage over Ansættelsen. Ministeriet har heller

ikke fundet noget mod de enkelte Ansættelser i Skalaen

at erindre.

29. Aug. Indenrigsmin. Skr. (til Amtmanden over Veile

Amt) ang. forskjellige Spørgsmaal vedrørende Om¬

fanget af Mæglernes Næringsret.

Under Henvisning til de under 4. Juni 1834 appro¬

berede Mæglerartikler for N. N. Kjøbstad have Kjøbmændene

N. N. og N. N. sammesteds i det med Amtets paategnede

Erklæring af 17. Juni d. A. hertil indsendte Andragende

begjært Ministeriets Resolution med Hensyn til efternævnte

Spørgsmaal, nemlig:

om den i bemeldte Kjøbstad beskikkede Mægler er1)

berettiget til at modtage Varepartier i Kommission

fra en ikke der paa Pladsen handelsberettiget Person

for efter Tid og Leilighed at falbyde og sælge Varerne

fra Lofter, som i dette Øiemed ere leiede af Mæg¬

leren;

o m Mægleren er berettiget til overhovedet at falbyde2)

og sælge Varer for udenbys Handlendes eller uden¬

landske Huses Regning, samt

3) o m Mægleren som Betaling for de Varer, han

sælger, er berettiget til at modtage Vexel til egen

Ordre.

I Anledning heraf skulde man til behagelig Efterret¬

ning og videre fornøden Bekjendtgjørelse tjenstligst melde,

at Spørgsmaal om Omfanget af Mæglernes Næringsret

henhøre under Domstolenes Afgjørelse, men at Ministeriet

iøvrigt antager:
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ad 1) at dette Spørgsmiaal maa besvares benægtende, jfr. 29. Aug.

Indenrigsministeriets Skrivelse af 7. April 1865 til

Amtmanden over Svendborg Amt (i den Ussingske

Reskriptsamling);*

ad 2)at det ikke kan formenes Mægleren, der efter oven¬

nævnte Mæglerartiklers § 4 maa „gaa saavel Frem¬

mede som Byens Indvaanere tilhaande ved

Varers Kjøb og Salg“ at falbyde Varer for uden¬

bys Handlendes og udenlandske Huses Regning, dog

for de sidstnævntes Vedkommende under Iagttagelse

af de i Forordningen af 8. Juni 1839 indeholdte

nærmere Bestemmelser angaaende Fremmedes Han¬

*) I den citerede Skrivelse af 7. April 1865 besvares følgende

fire Spørgsmaal, Mæglernes Næringsret vedkommende:
1) om en Mægler i Svendborg er berettiget til for derboende
Kjøbmænd at besørge Salg af Varer i Stort og Smaat til
Kjøbere uden Forskjel, navnlig til saadanne Kjøbere, der ikke

ere handelsberettigede, men indkjøbe disse Varer tileget For¬
brug; 2) om en Mægler i Svendborg er berettiget til at be¬
sørge saadant Salg for Personer der paa Pladsen, der ikke
ere berettigede til Handel med de omspurgte Varer; 3) om

en Mægler i Svendborg er berettiget til sammesteds at be¬
førge saadant Salg for Personer, der andensteds have Han¬
delsberettigelse, men ikke dersteds; 4) om en Mægler ikke er

forpligtet til at undersøge, om de Personer, for hvem han

besørger Kjøb og Salg, have den fornødne Handels¬
berettigelse.

Indenrigsministeriet svarede ad 1) bekræftende, dog selv¬
følgelig under Forudsætning af, at vedkommende Mægler

virkelig har Fuldmagt fra Sælgeren til at iværksætte den
paagjældende Handel og han iøvrigt iagttager Bestemmel¬
serne i Mæglerartiklernes Post 5, samt at der herunder ikke

skjules et Proformaværk for at beskytte Handel for Mæg¬

lerens egen Regning: ad 2) benægtende; ad 3) ligeledes

benægtende, da slig Handel maa betragtes som en Kommis¬
sionshandel, hvortil Mæglere efter Næringslovens § 36 ere

uberettigede, men at det dogikke vil kunne formenes en Mæg¬
ler at besørge Vareauktioner for fremmede Groshandlere
eller Auktioner over indenlandske Landvæsensprodukter, jfr.

Næringslovens § 40; ad 4) bekræftende.
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29. Aug.

31. Aug.

Nr. 114.

3. Sopt.

698 Skr. ang. Bestyrelsesvalg for „de Fattiges Kasse“.

delsberettigelse, jfr. navnlig bemeldte Forordning §s

1 og 2;

ad 3) at dette Spørgsmaal maa besvares benægtende.

Bekjendtgjørelse om Forandring i Post B3 i

det ved Bekjendtgjørelse af 26. Mai 1886 ændrede

Regulativ af 16. Juni 1882, forsaavidt angaar

Syusevnen hos Befarne. (Justitsministeriet).

Indm. Saml. pag. 544.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. (til Amt¬

manden over Ringkjøbing Amt) ang. Fremgangs¬

maaden ved Valg af Bestyrelse for „de Fattiges

Kasse“.

I et til Ministeriet direkte indkommet Andragende

have N. m. fl. besværet sig over den Maade, hvorpaa

Sogneraadets Formand har forestaaet det Valg af Be¬

styrelsen for „de Fattiges Kasse“, der for N. N. Sogns

Vedkommende foregik den 30. December f. A., samt anholdt

om, at bemeldte Valg maatte blive kasseret og nyt Valg

udskrevet, idet de herfor have paaberaabt sig,

at Bekjendtgjørelsen om Valgets Afholdelse kun har1)

fundet Sted gjennem Læsning til Kirkestævne ved

Sognekirken i N. N. og ikke tillige ved den der¬

værende Valgmenighedskirke,

at Valget er foregaaet under aaben Himmel paa2)

Sognets Kirkegaard den ommeldte Dato Kl. 4 om

Eftermiddagen, samt

at den Dag, paa hvilken Valget afholdtes, var en3)

Søndag.

Efter i Anledning heraf at have modtaget Hr. Amt¬

mandens Yttringer i behagelig Skrivelse af 26. Juli d. A.
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og efter, hvad det sidstmeldte Punkt i Klagen angaar, at 3. Sept.

have brevvexlet med Justitsministeriet, skulde Ministeriet

tjenstligst melde til behagelig Efterretning og videre Be¬

kjendtgjørelse, at det ikke finder tilstrækkelig Anledning til

at kassere det stedfundne Valg og lade nyt Valg udskrive,

saameget mindre som den brugte Fremgangsmaade, efter

hvad der er oplyst i Sagen, er den samme, som har været

benyttet i en længere Aarrække, uden at nogen hidtil har

besværet sig over Bekjendtgjørelsesmaaden eller Stedet og

Tiden for Valget. Men efter at Klagen nu en Gang er

fremkommet, finder Ministeriet Anledning til at udtale, at

det, omend det ikke kan antages, at Bekjendtgjørelse ved

Kirkestævne kan fordres foretaget ved andre Kirker

end Sognekirken, dog under de foreliggende Omstæn¬

digheder vil anse det for rettest, at den for Fremtiden

ogsaa finder Sted ved Valgmenighedskirken, og ligesom

Ministeriet maa finde Valget af Tid og Sted — under

aaben Himmel paa Kirkegaarden en Vintereftermiddag Kl. 4

baade ubekvemt og upassende, saaledes har Justits¬

ministeriet paa herfra given Foranledning udtalt sig for, at

det paagjældende Møde maa henføres til de i § 6 i Lov

om Fred paa Folkekirkens Helligdage af 7. April 1876 om¬

handlede kommunale Møder, der kun i paatrængende Til¬

fælde maa afholdes paa Folkekirkens Helligdage.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. (til Biskoppen

over Sjællands Stift) ang. personelle Kapellaners

Ret til at faa Udgifter i Anledning af deres Or¬

dination erstattede af vedkommende Sognepræst.

I et med Deres Høiærværdigheds behagelige Skrivelse

af 26. f. M. modtaget Andragende har Kapellan pro

persona N. N. angaaende Omfanget af den Kapellanen i

Henhold til D. L. 2 14—4 og Reskript 23. December

3. Sept.
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3. Sopt. 1729 tilkommende Ret til at erholde visse ved hans Or¬

dination foranledigede Omkostninger erstattede af Sogne¬

præsten forespurgt, om de nævnte Lovbestemmelser endnu

staa ved Magt. Ved hertil at indsende dette Andragende

har De bemærket, at det ikke er Dem bekjendt, at disse

Bestemmelser ere ophævede, eller at de ere gaaede af Brug

i Praxis, hvorfor De har foreslaaet, at det tilkjendegives

Andrageren, at Sognepræsten er pligtig at godtgjøre ham

de omhandlede Omkostninger, hvortil maa henregnes saavel

de egentlige Ordinationsomkostninger som de ved Kalds¬

brevet og Kollatsens Udfærdigelse foranledigede Udgifter

derimod ikke Betalingen for tostimonium publicum.

Foranlediget heraf skulde Ministeriet med Bemærk¬

ning, at det er enigt med Deres Høiærværdighed i, at de

paagjældende Bestemmelser fremdeles staa ved Magt, tjenst¬

ligst anmode Dem om at ville give Andrageren Besked i

Overensstemmelse med Deres ovenanførte Forslag.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. (til Skole¬6. Sept.

raadet for Thisted Amt) ang. en gift Lærerindes

Ret til Peusion.

Med behagelig Skrivelse af 28. f. M. har Hr. Amt¬

manden paa Skoleraadets Vegne hertil indsendt et An¬

dragende, hvori Lærerinde N. N. ved N. N. Pigeskole an¬

holder om, at der ved hendes Afskedigelse paa Grund af

Skolens Nedlæggelse til 1. November d A. maa blive

tilstaaet hende en Understøttelse af Skolefonden, og med

Hensyn til dette Andragende anholdt om Ministeriets Ap¬

probation paa, at der, som af Skoleraadet vedtaget, til¬

lægges hende indtil videre, saa længe hendes Mands Stil¬

ling ikke væsentligt forbedres, en aarlig Understøttelse af

Skolefonden paa 150 Kr.
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Saaledes foranlediget skulde man tjenstligst melde, at 6. Sopt.

Ministeriet maa holde for, at Bestemmelsen i Lov af 29.

Marts 1867 § 4 om, at Lærerinder, for saa vidt og saa

længe de ere ugifte, ere pensionsberettigede lige med

Lærere, skjøndt Bestemmelsen er mindre heldigt affattet, ikke

kan være til Hinder for, at der tillægges Lærerinder Pen¬

sion, selv om de ved deres Afskedigelse ere gifte, dog saa¬

ledes, at Pensionen er hvilende, saa længe deres Ægteskah

bestaar og først kommer til Udbetaling ester Ægteskabets

Opløsning. Da Andragerinden, naar man sammenlægger

den Tid, hvori hun har været konstitueret, og den Tid,

hvori hun har været fast ansat i det af hende beklædte

Embede, har været ansat i over 10 Aar efter sit 30. Aar,

vil der derfor være at tillægge hende Vartpenge eller, da

hun afskediges af en hende utilregnelig Aarsag, Pension

af Skolefonden, der vil være at fastsætte til Halvdelen af

den for Embedet fastsatte Reguleringssum, 674 Kr., eller

til 337 Kr. aarlig, hvilken Pension dog ikke kommer til

Udbetaling, saa længe hendes Ægteskab bestaar. Der

meddeles derhos Approbation paa, at der indtil dette

Tidspunkt og saa længe hendes Mands Stilling ikke

væsentligt forbedres, tillægges hende en aarlig Under¬

støttelse af Skolefonden paa 150 Kr., hvilken Understøttelse

opføres paa Listen over de Pensioner, til hvilke Stats¬

kassen yder Tilskud.

Justitsmin. Skr. (til Amtmanden over Thisted 7. Sopt.

Amt) aug., hvorvidt en Politimester, der havde

modtaget en Anmeldelse til Handelsregistret, der

burde have været afvist, maatte være berettiget til

at udslette Anmeldelsen af Handelsregistret.

I det med Hr. Amtmandens behagelige Skrivelse af

20. f. M. hertil indsendte Andragende har Politimesteren i
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7. Sept. N. N. Herreder forespurgt, hvorvidt han efter til Handels¬

registret for bemeldte Kreds at have modtaget en An¬

meldelse, der i Medfør af § 3 i Lov af 1. Marts d. A.

om Handelsregistre, Firma og Prokura burde have været

afvist, er berettiget til at udslette Anmeldelsen af Handels¬

registret, eller om Feilen maatte ytre sin Virkning paa

anden Maade.

Foranlediget heraf skal man med Bemærkning, at det

kun er de Anmeldelser, der overensstemmende med

Loven ere blevne registrerede og kundgjorte, der i Hen¬

hold til Lovens § 7 skulle anses for at være komne til

Trediemands Kundskab, tjenstligst melde, at Justitsmini¬

steriet ikke antager, at Politimesteren, naar Feilen ikke ved¬

rører selve det førte Firma, er berettiget til at udslette en

urigtig modtagen Anmeldelse eller forlange ny behørig

Anmeldelse. Vedrører Feilen derimod selve det førte

Firma, foreligger der igjennem dettes fortsatte Brug en

vedvarende Overtrædelse af Loven, og der bør derfor i dette

Tilfælde affordres vedkommende Anmelder en ny berigtiget

Anmeldelse.

Skr. (til Amtmanden over7. Sept. Indenrigsmin.

Maribo Amt) ang., hvorvidt den i Indenrigs¬

ministeriets Cirkulære af 7. Jnni 1889 omhandlede

*Tilladelse til Beværtning udenfor fast Beværtnings¬

sted ved Sammenkomster, til hvilke Adgangen er al¬

mindelig, kan meddeles Personer, der vel have Adkomst

til at drive Beværtning et eller andet Sted udenfor

vedkommende Jurisdiktion, men ikke have Adkomst til

at drive saadan Næring i samme.

at den omhandlede Tilladelse som

Regel ikkun bør gives til Personer, der have Adkomst til
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at drive Beværtningsnæring i selve den paagjældende Ju= 7. Sept

risdiktion.

Justitsmin. Skr. (til Amtmanden over Ran= 7. Sept.

ders Amt) ang. Distriktslægers Betaling for Syge¬

besog under en under offentlig Behandling tagen

Epidemi.

Ved hoslagt at tilbagesende en Regning fra Distrikts¬

lægen i N. N. Kjøbstad over den ham tilkommende Be¬

taling i Anledning af en i Henhold til Lov af 20. April

f. A. under offentlig Behandling tagen Difteritisepidemi i

N. N. Sogn og tilstødende Sogne, i hvilken Regning

Distriktslægen har beregnet sig Betaling for hvert Syge¬

besøg efter det paagjældende Steds Afstand fra hans

Bopæl, skal man tjenstligst melde, at Ministeriet maa

anse den af Distriktslægen anvendte Beregningsmaade for

berettiget.

11. Sept.Justitsmin. Skr. (til Kjøbenhavns Magistrat

ang. Forstaaelsen af § 4 i Lov om Underhold¬

ningsbidrag til Børn, der ere avlede udenfor

Ægteskab.

at der til Grund for Vestem¬

melsen af Opholdskommunen principalt bør tages Hensyn

til Personens Domicil, saaledes, at den Kommune, i hvilken

han har Domicil, forbliver hans Opholdskommune, saa¬

længe Domicilet er bevaret, at Rekvisitionsdagen maa være

afgjørende for den rekvirerede Kommunes Forpligtelse,

samt at, forsaavidt Barnefaderen ikke har Domicil, er den

Kommune, i hvilken Rekvisitionen træffer ham, at anse som

Opholdskommune uden Hensyn til, om hans Ophold i
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11. Sept. denne er frivilligt eller tvungent, og uden Hensyn til, om
— ——

Opholdet er af mere eller mindre midlertidig Beskaffenhed.

Justitsmin. Skr. (til Amtmanden over Born¬11. Sept.

holms Amt) ang. en Besværing fra en Sandemand

over, at en Distriktslæge, da Andrageren efter Ordre

fra Sogneraadet indfandt sig hos denne med Vogn

for at afhente ham til et sygt Fattiglem, nægtede

at tage med som Følge af, at Andrageren ikke var

villig til at sætte Lægens Stol paa Vognen.

at Distriktslægen, naar han af¬

hentes med Vogn for at tilse Syge under Fattigvæsenet,

maa være berettiget til at fordre, at den Kjørselspligtige

anbringer Lægens Stol eller Kalesche paa Vognen.

13. Sept. Justitsmin. Skr. (til Amtmanden over Ring¬

kjøbing Amt) ang., hvorvidt en Forsørgelseskom¬

mune i et givet Tilfælde havde været berettiget til

i Henhold til § 4 i Lov af 20. April 1888 at

vægre sig ved at refundere et udredet Under¬

holdningsbidrag.

I behagelig Skrivelse af 28. Juli d. A. har Hr. Amt¬

manden udbedt sig Justitsministeriets Resolution om, hvor¬

vidt Kjøbenhavns Magistrat, som i Henhold til en Ali¬

mentationsresolution til vedkommende Barnemoders Op¬

holdskommune har betalt Underholdsbidrag for N. N. heraf

Staden for 1'e Aar fra den 9. Mai 1887 til den 9. No¬

vember 1888 med ialt 52 Kr. 50 Ø, overfor bemeldte

N. N.'s Forsørgelseskommune har Krav paa Refusion af

Bidraget for Halvaaret fra den 9. Mai til den 9. No¬
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vember 1887, hvilket bemeldte Kommune har vægret sig ved 13. Sept.

at refundere i Henhold til Lov (Nr. 74) af 20. April f. A.

§ 4, fordi Udpantningsretten ikke var bevaret med Hensyn

til denne Del af Bidraget.

Foranlediget heraf skal man, efter over Sagen at

have indhentet en Erklæring fra Kjøbenhavns Magistrat,

til videre Bekjendtgjørelse for vedkommende Sogneraad

tjenstligst melde, at da det omhandlede Underholdsbidrag

for Halvaaret fra den 9. Mai til den 9. November 1887

ses af Barnemoderens Opholdskommune at være afkrævet

Kjøbenhavns Magistrat paa Barnefaderens Opholdskom¬

munes Vegne den 16. Oktober 1888, altsaa inden 1 Aar

efter dets Forfaldstid, og da derhos Bidraget efter at være

udredet af Magistraten, ved en af Kongens Foged i Kjø¬

benhavn under 16. Januar d. A. afsagt Kjendelse er god¬

kjendt til Udpantning og derefter prøvet inddrevet hos

Barnefaderen, skjønnes den paagjældende Forsørgelseskom¬

mune at savne Beføielse til at vægre sig ved at refundere

Bidraget i Henhold til den anførte Lovs § 4.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. (til Stifts¬ 13. Sept.

øvrigheden over Sjællands Stift) ang., at, naar

intet Forbehold er taget, maa Afløsning af Kirke¬

arbeidet antages at omfatte alt det Kirkearbeide,

som kan forlanges ndført af Sognebeboerne.

Efter at have brevvexlet med Indenrigsministeriet i

Anledning af det af Værgerne for N. N. Kirke ved Ud¬

videlsen af den til samme hørende Kirkegaard reiste

Spørgsmaal, om ikke samtlige Sognebeboere, uanset om

de ere Medeiere af Kirken, og uanset at Pligtarbeidet til

Kirken er afløst, ere pligtige til at yde Hjælp til de Ar¬

beider, der omhandles i Forordning 23. April 1845 § 9,

og i bekræftende Fald, i hvilket Forhold saadan Hjælp
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13. Sopt. bliver at yde af Hartkornsbesiddere og af jordløse Huse,

skulde Ministeriet tjenstligst anmode Hr. Kammerherren og

Deres Høiærværdighed om behagelig at ville tilkjendegive

Værgerne, at saafremt intet Forbehold maatte være taget

ved den i sin Tid afsagte Kjendelse eller indgaaede Over¬

enskomst om Afløsning af Kirkearbeidet, maa Afløsningen

efter Ministeriets Formening antages at omfatte alt det

Kirkearbeide, Kirkeeierne efter Lovgivningen ere berettigede

til at forlange udført af Sognebeboere, men at Spørgs¬

maalet i fornødent Fald henhører under Domstolenes Af¬

gjørelse.

14. Sept. Justitsmin. Cirk. (til samtlige Amtmænd) in¬

deholdende Udkast til Vedtægt i Henhold til Lov

om Hundeafgiften m. m. af 12. April 1889 § 6.

I Anledning af forskjellige til Ministeriet indkomne

Forespørgsler vedrørende Affattelsen af de i Lov om Hunde¬

afgiften m. m. af 12. April d. A. § 6 omhandlede Ved¬

tægter, der skulle udfærdiges af Sogneraadene, har Mini¬

steriet anset det rettest, som et Udtryk for Ministeriets

Opfattelse af denne Bestemmelses Indhold, særligt med

Hensyn til Omfanget af de Pligter, der paahvile Sogne¬

fogden efter den nævnte Lov, og iøvrigt til Veiledning for

Sogneraadene med Hensyn til Vedtægternes Affattelse, at

udfærdige et Udkast til en saadan Vedtægt, ledsaget af nogle

Bemærkninger, og anmoder man Amtet, hvem det fornødne

Antal Exemplarer vil blive tilstillet, om at fordele det

mellem Sogneraadene i Amtet.

Vedtægt

i Henhold til Lov om Hundeafgiften m. m. af 12. April

d. A. § 6.

I. a. Hvor der i en Husstand kun holdes 1 Hund,

er denne afgistsfri.
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b. Afgiftsfrie ere ligeledes de Hunde, der, naar de 14. Sopt.

ikke ere forspændte som Trækdyr, bestandig holdes lænkede

eller indelukkede paa afspærret Plads eller i Gaardsrum.

c. Holder nogen flere Hunde, svares der af alle de

Hunde, der ikke ere afgiftsfrie i Henhold til Litr. b, en

aarlig Afgift af 2 Kr. for den første og 3 Kr. for hver af

de øvrige Hunde.

d. Hundeeiere, som ere Medlemmer af andres Hus¬

stand, svare af enhver Hund, der ikke er afgiftsfri efter

Litr. b, en aarlig Afgift af 5 Kr.

Sogneraadet kan, hvor Omstændighederne skjønnes at

tale derfor, indrømme Nedsættelse eller Eftergivelse af Af¬

giften for et Aar ad Gangen.

2. Enhver, som ved Aarets Begyndelse holder af¬

giftspligtig Hund, er pligtig i Løbet af Jannar Maaned

hvert Aar at anmelde saadant til det Medlem af Sogne¬

raadet, som dertil vælges af Sogneraadet, eller, forsaavidt

Sognefogden dertil er villig, til denne. Det bekjendtgjøres

i December Maaned ved Kirkestævne, til hvem Anmeldelsen

skal ske. Samtidig med Anmeldelsen indbetales den fast¬

satte Afgift mod Udlevering af et med Aarets Tal forsynet

Tegn, hvis Numer svarer til det, der gives Hunden i en

dertil indrettet Protokol.

Lignende Anmeldelse skal inden 2 Maaneder efter

Hundens Anskaffelse eller Eierens Tilflytning til Kommunen

gjøres, og forholdes iøvrigt paa samme Maade som oven¬

for, naar nogen i Løbet af Aaret anskaffer afgiftspligtig

Hund, der ikke træder i Stedet for en tidligere anmeldt,

eller flytter til Kommunen med en afgiftspligtig Hund: i

sidstnævnte Tilfælde udleveres dog Tegnet uden Betaling,

forsaavidt det godtgjøres, at Afgift allerede er erlagt i en

anden Kommune.

3. Enhver Hund, der er afgiftsfri, skal indenfor de

samme Frister, der i Henhold til § 2 gjælde for An¬
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14. Sopt. meldelse af afgiftspligtige Hunde, anmeldes for Sognefogden,

der udleverer Aumelderen et med Aarets Tal og Ordet

„afgiftsfri“ forsynet Tegn, hvis Numer svarer til det, der

gives Hunden i en af Sognefogden for afgiftsfrie Hunde

ført Protokol.

4. Forsaavidt Anmeldelsen af afgiftspligtige Hunde

ikke sker til Sognefogden, skal en Afskrift af den i § 2

ommeldte Protokol i de første Dage af Februar Maaned

tilstilles Sognefogden, der ligeledes skal underrettes om

senere Anmeldelser.

5. Sognefogden er pligtig at føre Tilsynet med Over¬

holdelsen af denne Vedtægt og skal om stedfindende Over¬

trædelser af samme gjøre Anmeldelse til Politimesteren.

Enhver Hundeholder er, paa Forlangende af Sogne¬

fogden, pligtig at forevise denne det ham udleverede

Hundetegn.

Sogneraadet kan for kortere eller længere Tids¬6.

rum bestemme, at enhver Hund skal bære Hundetegnet.

Naar saadan Bestemmelse tages, bekjendtgjøres det ved

Kirkestævne.

7. De til Hundetegnenes Forfærdigelse og til de i

§s 2 og 3 ommeldte Protokollers Anskaffelse medgaaende

Udgifter afholdes af Kommunens Kasse. Den indkomne

Afgift afgives med fornødent Regnskab af Sogneraadet

ved Udgangen af hvert Aar til Bestyrelsen for de Fattiges

Kasse.

8. Denne Vedtægt er gjældende indtil 1. Ja¬

nuar 1893.

Bemærkninger.

Naar Ministeriet har troet at burde udarbeide et

Udkast til en Vedtægt i Henhold til Lov om Hundeafgiften

m. m. af 12. April d. A. § 6, er dette foranlediget ved

forskjellige til Ministeriet indkomne Forespørgsler vedrørende

Indholdet af saadanne Vedtægter, idet Ministeriet har ment
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dels paa denne Maade lettest at gjøre alle Sogneraad be¬

kjendt med sin Opfattelse af den nævnte Bestemmelses Ind¬

hold, særligt med Hensyn til Omfanget af de Pligter, der

paahvile henholdsvis Sogneraadet og Sognefogden med Hensyn

til Hundeholdet, dels at det vilde lette Sogneraadene Arbeidet,

naar der foreligger et Udkast som Grundlag for deres For¬

At Sogneraadene ikke erehandling og Beslutning.

bundne til at følge Udkastet, er en Selvfølge, men Mini¬

steriet bemærker dog, at samme ikke kan anse Sogneraadene

berettigede til at paalægge Sognefogderne videre gaaende

Forpligtelser, end Udkastet antyder.

Med Hensyn til Enkeltheder skal Ministeriet bemærke

med Hensyn til § 2, at Sogneraadet selvfølgelig, forsaavidt

det ikke vil overdrage det her omhandlede Hverv til et af

sine Medlemmer, ikke er bundet til at antage Sognefogden

dertil, men ogsaa kan forene sig med en anden Mand, som

dertil er villig, om at han overtager Hvervet. Naar Mini¬

steriet ikke har givet dette Udtryk i Udkastet, er dette kun

foranlediget ved, at det, da Anmeldelse om afgiftsfrie

Hunde skal ske til Sognefogden, synes praktisk at formaa

denne til ogsaa at modtage Anmeldelser om afgiftspligtige

Hunde.

Hvad § 2 angaar, er det ikke undgaaet Ministeriets

Opmærksomhed, at da Anmeldelsespligten paalægges alle,

der ved Aarets Begyndelse ere Holdere af afgiftspligtige

Hunde, medens Fristen for Anmeldelse løber til Maanedens

Ende, gjælder Afgiftspligten ogsaa det Tilfælde, i hvilket

den afgiftspligtige Hund afskaffes i Løbet af Januar

Maaned. Ministeriet har ikke ment at burde foreslaa en

særlig Undtagelsesbestemmelse for dette Tilfælde, men hen¬

leder Opmærksomheden derpaa for det Tilfælde, at Sogne¬

raadene maatte finde, at der er Anledning til herfor at

tilstaa en særlig Fritagelse for Afgift.

31Tolvte Hæfte.

1889.

14. Sopt.
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1889.

14. Sopt.
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Efter Ministeriets Opfattelse er Afgiften ikke delelig i

Forhold til den kortere eller længere Tid i Aaret, i hvilket

den afgiftspligtige Hund holdes. Den kan saaledes ikke

kræves eller tilstaas tilbagebetalt, naar Hunden afskaffes i

Aarets Løb, og heller ikke blive at svare med et mindre

Beløb, fordi Hunden først anskaffes i Løbet af Aaret.

Derimod mener Ministeriet, at en Lempelse, svarende til

den for Kjøbstæderne gjældende, bør indrømmes, forsaavidt

som der gives en Frist af 2 Maaneder til at anmelde en

i Løbet af Aaret anskaffet Hund, hvoraf følger, at ingen

Afgift for Aaret svares af Hunde, der anskaffes i Aarets 2

sidste Maaneder.

Naar Ministeriet har ment at burde foreslaa, at der

ogsaa skal meddeles Tegn til Hunde, der ikke ere afgifts¬

pligtige, er Grunden hertil dels den, at det til visse Tider

kan være hensigtsmæssigt at kræve, at alle løsgaaende

Hunde skulle være forsynede med Tegn, dels at der derved

lettest skaffes Anmelderne Legitimation for den skete An¬

meldelse. Der er iøvrigt selvfølgelig intet til Hinder for at

lade denne Bestemmelse udgaa, i hvilket Fald Ordene i

§ 3, Linie 2—4, „der udleveres  Sognefogden“

kunne erstattes med „der om Anmeldelsen har at gjøre

Antegning i en af ham“, hvorhos i saa Fald § 6 maa

udgaa.

Hvorvidt Sogneraadene, naar § 6 bibeholdes, maatte

finde det rigtigt at tilføie en Bestemmelse om, at den, som

har mistet det til ham udleverede Tegn, kan faa ud¬

leveret et nyt mod en nærmere fastsat ringe Kjendelse, skal

man henstille.

Justitsmin. Skr. (til Amtmanden over Aalborg

Amt) ang., at § 4 i Lov om Underholdningsbidrag

til uægte Børn ikke er anvendelig i et Tilfælde,
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hvor der ikke kan paavises nogen Kommnne, hvor 18. Sept.

Barnefaderen er forsørgelsesberettiget.

I Anledning af et hertil indsendt Andragende, hvori

N. N. Sogneraad begjærer Afgjørelse af, hvilken Kommune

det maatte paahvile at udrede et af N. N., der antages at

opholde sig i Amerika, skyldigt Bidrag for 1 Aar fra

30. November f. A. til et af ham med fraskilt Hustru

avlet Barns Underhold, skal man, efter over Sagen at have

brevvexlet med Indenrigsministeriet, tjenstligst melde, at da

der ikke kan paavises nogen Kommune, hvor Barnefaderen

er forsørgelsesberettiget, kunne Bestemmelserne i Lov om

Underholdsbidrag til Børn, der ere avlede udenfor Ægte¬

skab, m. m. af 20. April f. A. § 4 ikke i det foreliggende

Tilfælde komme til Anvendelse.

Justitsmin. Skr. (til Amtmanden over Hjør= 18. Sopt.

ring Amt) ang., at, naar en smitsom Sygdom i

Henhold til Lov 20. April 1889 er taget under

offentlig Behandling, kunne ogsaa andre Læger end

Epidemilægen tage de Syge under Behandling.

Justitsmin. Skr. (til Amtmanden over Kjø= 20. Sept.

benhavns Amt) ang., ved hvilken Skifteret Boet

efter en druknet Person uden fast Vopæl skal be¬

handles.

Ved hertil at indsende en Skrivelse, hvori Herreds¬

fogden i N. N. Herred forespørger, af hvilken Skifteret

Boet efter den den 16. Juni d. A. i Jurisdiktionen

druknede Arbeidsmand, Svenskeren N. N., vil være at be¬

handle, har Hr. Kammerherren udtalt, at da den Paa¬

gjældende, efter hvad der er oplyst, ikke, da han døde, havde

nogen fast Bopæl, maa Boet efter ham formentlig behandles



1889.

20. Sopt.

21. Sept.

Cirk. ang. Forandringer ved Postbestyrelsen.712

af Skifteretten i den Jurisdiktion, i hvilken han er fun¬

den død.

Foranlediget heraf skal man tjenstlig melde, at Justits¬

ministeriet tiltræder Deres nævnte Anskuelse, jfr. Kancelli¬

skrivelse af 27. Mai 1815.

Cirk. fra Overbestyrelsen for Postvæsenet (til

samtlige Postkontorer og Postexpeditioner) ang.

den Forandring, som i Henhold til Lov om Løn¬

ninger for Postbestyrelsen samt for Postvæsenets

Embeds= og Bestillingsmænd af 12. April 1889 vil

foregaa med Postbestyrelsen fra 1. Oktober 1889

at regne.

Angaaende den Forandring, som i Henhold til Lov om

Lønninger for Postbestyrelsen samt for Postvæsenets Em¬

beds= og Bestillingsmænd af 12. April 1889 vil foregaa

med Postbestyrelsen fra den 1. Oktober d. A. at regne,

meddeles herved følgende:

Fra det angivne Tidspunkt ville samtlige den tjenstlige

Postadministration vedrørende Styrelsesanliggender overgaa

til det ifølge nævnte Lovs § 1 i Indenrigsministeriet op¬

rettede Generaldirektorat for Post= og Befordringsvæsenet.

Under bemeldte Generaldirektorat vil der sortere 3 Kontorer,

som ifølge kongelig Resolution af 30. August 1889 have

faaet Benævnelserne: 1. Expeditionskontor, 2. Expeditions¬

kontor samt Bogholderi= og Materialkontor, og imellem

hvilke Generaldirektoratets Sager indtil videre ere fordelte

paa følgende Maade:

Til 1. Expeditionskontor er henlagt: Generaldirek¬

toratets Sekretariatsager; Personelsager vedrørende de til

Postvæsenets 4 Lønningsklasser henhørende Funktionærer

samt Jernbanepostexpeditørerne; Sager angaaende de ved
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Posthusene privat antagne Kontorbetjente (Assistenter og 21. Sopt.

Elever samt de ved Postkontorer i 4. Lønningsklasse og

ved Postexpeditioner ansatte Postfuldmægtige); Kontorholds¬

sager og Revision af de bevægelige Postkontorers Kontor¬

udgiftsregnskaber; Lønningsforskudssager, forsaavidt angaar

det forannævnte Personale; Sager, der have Hensyn til

den indenrigske Postlovgivning (Udarbeidelsen af Lovforslag,

Anordninger, Bekjendtgjørelser m. v. denne vedrørende samt

Behandlingen af Spørgsmaal om de herhenhørende Be¬

stemmelsers Anvendelse og Fortolkning); alle Sager ved¬

rørende Postforholdet til Udlandet; Postvæsenets Statistik:

Bødesager; Tjenestemeddelelsernes Revision og øvrige Be¬

handling; Udgivelsen af „Officielle Meddelelser fra General¬

direktoratet for Postvæsenet“

Til 2. Expeditionskontor er henlagt: Kurssager (Po¬

stens Befordring med Jernbaner, Dampskibe, Diligencer,

Dagvogne, med privat regelmæssig Landbefordring og med

private Skibe — Lokalbefordring — Bivogne — Omlæs¬

ning af samt Vagthold ved Posten — Posternes Ledsagelse

extraordinære Poster ad Landeveiene og Lokaltransporter

foranledigede ved Uregelmæssigheder i Postgangen); Extra¬

postvæsenet; Landpostvæsenet (derunder indbefattet Sager

angaaende Brevsamlingssteders Oprettelse og Bestyrelse);

Indberetningerne om Postbefordringsrekvisiternes Tilstand;

Revision af Styk=, Time= og Vægtsedler; Anbringelse af

Brevkasser i Byerne udenfor Kjøbenhavn; Personelsager

vedrørende Postvæsenets Underklasser (Postbude, Pakmestre

og Postkonduktører); Lønningsforskudssager vedrørende disse

Funktionærer; samtlige Understøttelsessager Postvæsenet ved¬

rørende; Munderingssager; Antagelse af Extrahjælp under

Sygdomsforhold eller extraordinære Forhold ved Provinds¬

postkontorerne i 2. og 3. Lønningsklasse samt ved de be¬

vægelige Postkontorer; Bygningssager; Sager angaaende de

31“
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Postvæsenet underlagte Færgesteder; Post= og Karterings¬

lister; Laan i Befordringsmidler m. v.

Til Bogholderi= og Materialkontoret er henlagt: Bog¬

holderiet over Postvæsenets Indtægter og Udgifter samt

Affattelse af det aarlige Administrationsregnskab; den maa¬

nedlige Revision af de til Postfunktionærerne udbetalte

Lønninger, af de i disse indeholdte, til Indbetaling i Livs¬

forsikringsanstalten bestemte Beløb og af Afdrag paa Løn¬

ningsforskud; Revisionen af Renter af og Afdrag paa Post¬

væsenets Aktiver; Anvisninger paa Finanshovedkassen ved¬

rørende Afregningerne med Udlandet og af forskjellige

Regningsbeløb, derunder de Avisudgiverne tilkommende

maanedlige Betalinger; Sager vedrørende Postembedsmænds

pligtige Enkeforførgelse samt saadanne Embedsmænds Laan

i Livsforsikringsanstalten; Anskaffelsen af Frigjørelsesmidler

saavelsom af betalbare Blanketter og deres Afsendelse til

Posthusene samt den dermed forbundne Bogføring og Regn¬

skabsaflæggelse; Anskaffelse af Tryksager og disses Afsendelse

til Posthusene; Sager angaaende Anskaffelse, Reparation og

Kassation af Rekvisiter til Brug ved Postens Befordring

samt af Inventariesager ved Posthusene.

Som Følge af den Forandring, der saaledes vil fore¬

gaa med Postbestyrelsen fra den 1ste n. M. at regne, træder

samtidig den ved Bestemmelserne i „Offic. Medd.“ Nr. 11874

II., Ffr. Nr. 21879 I., i „Offic. Medd.“ Nr. 11815 I.,

kfr. Nr. 11887 II. 1ste Stykke samt i „Offic. Medd.“ Nr.

81ø71s, Nr. 21876 I. og Nr. 218s1 3die Stykke indførte

Ordning, hvorefter forskjellige Bestyrelsesanliggender vare

henlagte til Postinspektørerne og Overpostmesteren i Kjø¬

benhavn til selvstændig Behandling og Afgjørelse, ud af

Kraft, og Posthusene ville i disse Anliggender fremtidig

ikkun have at henvende sig til Generaldirektoratet for Post¬

væsenet. Postinspektørernes Embedsvirksomhed vil saaledes

herefter væsentlig bestaa i den egentlige Postinspektion,
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hvilken, for saa vidt angaar Postinspektøren i Østifterne,

kommer til at omfatte foruden de under hans Forretnings¬

omraade hidtil henlagte Posthuse tillige samtlige de tidligere

under Overpostmesteren i Kjøbenhavu sorterende, udenfor

det kjøbenhavnske Postdistrikt beliggende, ikle=regnskabsførende

Postexpeditioner, nemlig: Ballerup, Charlottenlund, Dragør,

Gjentofte, Glostrup, Hellerup og Klampenborg, der ind¬

lemmes i den nævnte Postinspektørs Distrikt, ligesom de

samtidig forandres til at være regnskabsførende. Overpost¬

mesteren i Kjøbenhavn vil ifølge de med hans Embeds¬

stilling efter det foranførte indtrædende Forandringer blive

Chef for de til Poststedet Kjøbenhavn henhørende Posthuse

og i denne Egenskab komme til selvstændig at behandle

og afgjøre nogle af de ham ved „Offic. Medd.“ Nr. 811ø76

overdragne Anliggender, i hvilken Henseende iøvrigt det

nærmere vil blive ordnet ved særlig Meddelelse til nævnte

Embedsmand. Opmærksomheden henledes udtrykkelig paa,

at, som ovenfor bemærket, Bestemmelserne i „Offic. Medd.“

Nr. 81576 (Nr. 11), kfr. Nr. 271881 3die Stykke ophæves,

og at derfor efter 1ste Oktober d. A. de til kjøbenhahnske

Posthuse udstedte Tjenestemeddelelser ville være at behandle

ganske som Tjenestemeddelelser til Landets øvrige Posthuse

og altsaa bilagte vedkommende Fortegnelse at indsende til

Generaldirektoratet for Postvæsenet.

Det tilføies, at Skrivelser til Postbestyrelsen fra den

1ste n. M. ville være at stile til „Generaldirektoratet for

Postvæsenet“, fra hvilken Regel dog undtages Gjenparterne

af de maanedlige Extraktregnskaber, de aarlige Inventarie¬

lister og Rekvisitioner paa Tryksager og Protokoller, paa

Stempel= og Annulleringssværte samt paa Lak og Seglgarn

til de bevægelige Postkontorer, i hvilke Anliggender Hen¬

vendelserne, henholdsvis Indsendelserne, ske til „Bogholderi¬

og Materialkontoret under Generaldirektoratet for Post¬

væsenet“

1889.

21. Sept
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Cirk. fra Overbestyrelsen for Postvæsenet (til

samtlige Postkontorer og Postexpeditioner) ang. det

tjenstlige Forhold mellem Postmestrene ved Pro¬

vindspostkontorerne i 2. og 3. Lønningsklasse og de

ved disse Kontorer fra den 1. Oktober offentlig an¬

satte Expedienter.

Med Hensyn til det tjenstlige Forhold mellem Post¬

mestrene ved Provindspostkontorerne i 2den og 3die Løn¬

ningsklasse og de ved disse Kontorer fra den 1ste Oktober

offentligt ansatte Expedienter gives herved følgende nærmere

Regler:

Expedienten er Postmesterens Underordnede og har der¬

for uvægerlig at efterkomme enhver Ordre, som Sidstnævnte

i Tjenestens Medfør giver ham; han kan dernæst som Regel

kun gjennem Postmesteren træde i tjenstligt Forhold til sine

høiere Foresatte, navnlig Generaldirektoratet for Postvæsenet,

og hans skriftlige Henvendelse til dette maa altid fremsendes

af det Postkontor, ved hvilket han er ansat, og ledsages af

en Skrivelse fra dette.

Hvorledes Forretningerne blive at fordele mellem Post¬

mestrene og Expedienterne, lader sig ikke paa udtømmende

Maade fastsætte ved en almindelig Regel, idet de særlige

Forhold paa de forskjellige Steder kunne medføre, at det,

som i saa Henseende er hensigtsmæssigt for det ene Kontor,

ikke passer for det andet, men som enkelte Hovedmomenter,

der overalt bør søges fastslaaede ved denne Forretnings¬

fordeling, skal man dog herved fremhæve Følgende:

Postmesteren har den almindelige Ledelse af Postkon¬

torets Forretninger saavel indadtil som i dets Forhold til

andre Posthuse og Publikum; det paahviler ham at føre

den tjenstlige Korrespondance, til hvilken han dog, navnlig

forsaavidt angaar Henvendelser af mindre Vigtighed til

sideordnede eller underordnede Autoriteter, vil kunne be¬
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nytte Expedienter, naar det herved iagttages, at disse i saa¬

danne Tilfælde altid over Underskriften tilføie Betegnelsen:

„E. Ö. eller „E. B. (,Efter Ordre“ eller ,Efter Bemyn¬

digelse“), en Regel, som ogsaa vil være at følge, naar Bestyrere

af Posthuse, som ikke henhøre til Postvæsenets 2. og 3. Løn¬

ningsklasse, benytte deres Fuldmægtige til Førelsen af deres

Tjenestekorrespondance; fremdeles har han at føre Kasse¬

bogen, at gjøre daglig Afregning med Expedienterne samt

at revidere de maanedlige Postanvisnings= og Postopkræv¬

ningsafregninger; ved Kontorer, hvor der kun er ansat een

Expedient, har han derhos med denne at deltage i Tjenesten

ved Postforsendelsernes Indlevering fra og Udlevering til

Expedienterne paahviler det, selv¬de Korresponderende.

følgelig med fornøden Hjælp af det underordnede Personale,

i det Hele at varetage Kontorets Detailtjeneste med Hensyn

til Besørgelsen saavel af de afgaaende og ankommende Poster

som af de enkelte Postforsendelser; de skulle modtage og

udbetale Postanvisninger og Postopkrævninger, modtage

Forsendelser, for hvilke der skal gives Kvittering, samt dag¬

lig til Postmesteren aflægge Regnskab over ind= og udbetalte

Beløb. Naar Postmesteren ikke er nærværende i Kontor¬

lokalet, træder Expedienten eller den af disse, som er paa

høist Lønning, med Hensyn til Kontorets Ledelse i sin Fore¬

sattes Sted, og det samme iagttages ved en Postmesters

pludselig indtrædende Død eller Sygdom, indtil der bliver

taget nærmere Bestemmelse om Embedets Bestyrelse. Ved

Postkontorer, hvor Postmesteren tillige er Telegrafbestyrer,

ere Postexpedienterne pligtige til paa Postmesterens For¬

langende at deltage i Telegraftjenestens Udførelse, dog at

Expedienten er berettiget til for dette Arbeide at forlange

særlig Godtgjørelse, som nærmere bestemmes ved privat

Overenskomst mellem de Paagjældende og ikkun, saafremt

saadan ikke kan komme istand, bliver at fastsætte af Gene¬

raldirektoratet, efterat Sagen er bleven samme forelagt.

1889.

21. Sopt.
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Med Hensyn til Tjenestetiden paa Hverdage for Post¬

expedienterne ved Provindspostkontorerne vil ingen alminde¬

lig, for alle Kontorer gjældende Regel blive fastsat, men det

overlades hver Postmester efter bedste Skjønnende at ordne

dette Forhold for sit Embedes Vedkommende, idet dog her¬

ved saavidt muligt bør tilstræbes, at Tjenestetiden ikke ud¬

strækkes udover 8  9 Timer daglig. Hvad særlig Tjenesten

paa Søn= og Helligdage angaar, vil der ved Postkontorer

med flere Expedienter være at sørge for, at Tjenesten gaar

paa Omgang mellem dem, saa at de efter Tur kunne have

enten helt fri paa de nævnte Dage eller dog være fritagne

for Tjeneste efter Kl. 9 Formiddag. Ved Kontorer med

kun een Expedient bør der skaffes denne en lignende Frihed

paa Søn= og Helligdage derved, at hele Tjenesten paa disse

Dage eller ialtfald Tjenesten efter Kl. 9 Formiddag vexelvis

udføres af ham og af Postmesteren.

Hel Fritagelse for Tjenestens Udførelse tilstaas Pro¬

vindspostexpedienterne efter følgende Regler:

Egentlig Permission 9: Tjenestefrihed efter Ved¬1)

kommendes egen Begjæring meddeles for et Tidsrum

af indtil 8 Dage af vedkommende Postmester, med

hvem fornøden Aftale træffes om Tjenestens Udførelse

under Fraværelsen; begjæres Permissionen derimod

for længere Tid, skal Expedienten derom indgive et

gjennem Postkontoret indsendt Andragende til Gene¬

raldirektoratet, der, saafremt det Ansøgte overhovedet

kan bevilges, meddeler Permissionen saaledes, at Ex¬

pedienten enten selv stiller og bekoster en af vedkom¬

mende Postmester anbefalet Stedfortræder til Tje¬

nestens Udførelse i Permissioustiden eller i dette

Øiemed stiller sin hele Lønning eller den i saa Hen¬

seende fornødne Del af samme til Generaldirek¬

toratets Disposition. Begjæres Tjenestefriheden af

Hensyn til Expedientens Indkaldelse til Militær¬
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tjeneste, ordnes Sagen saaledes, som det ovenfor er 21. Sept.

angivet i Tilfælde af Permissions Tilstaaelse for

længere Tid end 8 Dage.

Tjenestefrihed som Følge af Sygdomsforfald. Naar

dette kun foranlediger Expedientens Fraværelse fra

Postkontoret i nogle faa Dage, vil Postmesteren have

at træffe fornøden Ordning med Hensyn til Tjenestens

Udførelse, hvorved der ikke maa paaføres Expedienten

nogen Udgift. Varer den ved Sygdømmen foran¬

ledigede Utjenstdygtighed udover nogle faa Dage og

Postmesteren iøvrigt anser det nødvendigt, bliver der

til Generaldirektoratet at indgive Begjæring om

Extrahjælp, med hvilken Begjæring skal følge en af

Erpedienten produceret Lægeattest; den nævnte Hjælp

skaffes da Kontoret uden nogen Udgift for vedkom¬

mende Expedient. I Tilfælde af, at dennes Fra¬

værelse fra Postkontoret paa Grund af Sygdom

strækker sig udover et Tidsrum af 3 Maaneder, skal

Kontoret herom gjøre Indberetning til General¬

direktoratet, der træffer Afgjørelse af, hvorledes der

skal forholdes med Hensyn til den fortsatte Udførelse

af Expedientens Tjeneste.

Fordelingen mellem Postmesteren og de ham under¬

givne Expedienter af de Beløb, som indkomme i Betaling

for særlige Tjenester og Ydelser, sker efter den Regel, at

Postmesteren ved Kontorer med flere Expedienter oppe¬

bærer Halvdelen af nævnte Beløb, medens den anden

Halvdel kommer til lige Deling mellem de sidstnævnte

Funktionærer, og at der ved Postkontorer med ikkun een

Expedient tilkommer denne ⅓ og Postmesteren ⅓ af de

heromhandlede Indtægter. Fra denne Regel gjøres Und¬

tagelse med Hensyn til Rabatten ved Frimærkesalget, idet

det beror paa Postmesteren, om og da hvorledes den herved

indvundne Fortjeneste bliver at fordele mellem ham og
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21. Sept. Postexpedienterne, ligesom ogsaa med Hensyn til Expres¬

gebyret, hvilket altid tilfalder den, der udbringer For¬

sendelsen.

I Forbindelse med Foranstaaende tilkjendegives det

herved til Underretning for samtlige Postmestere og Post¬

expeditører, at de ogsaa efter den 1. Oktober d. A., ligesom

det hidtil har været Tilfældet, selv kunne antage Assistenter,

Elever samt anden underordnet Medhjælp, og ikkun om

saadan Antagelse ville behøve at gjøre fornøden Indberet¬

ning til Generaldirektoratet, men Opmærksomheden henledes

dog samtidig paa, at Ingen, som efter foranførte Tidspunkt

tager Tjeneste ved et Posthus som Assistent eller i anden

lignende Egenskab, vil kunne forvente senere at modtage

Autorisation som Postfuldmægtig eller at blive udnævnt til

Expedient, medmindre han har absolveret den almindelige

Forberedelsesexanien eller en anden dermed i Klasse staaende

eller højere Examen.

23. Sept. Generaldirektor. f. Skattev. Cirk. (til samt¬

lige Amtmænd) ang. Valgmenigheders og afvigende

Trossamfunds Kirkers Bygningsafgiftspligt.

Man skal herved tjenstlig anmode d’Hrr. Amtmænd

om at ville drage Omsorg for, at de i Amtet værende Kir¬

ker og Kapeller, der benyttes af Valgmenigheder, der ikke

ere anerkjendte som Led af Folkekirken, opmaales og ansættes

til Bygningsafgift, som og at dette sker med Hensyn til

Kirker og Kapeller, der benyttes af de fra Folkekirken af¬

vigende anerkjendte eller ikke anerkjendte Trossamfund,

forsaavidt saadanne Kirker eller Kapeller ikke ved specielle

kongelige Resolutioner eller fra gammel Tid ere fritagne

for Bygningsafgift.
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Bekjendtgjør. ang. Betalingen for Bekjendt= 24. Sept

gjørelser af Anmeldelser til Handelsregistret i Kjø= Nr. 120.

benhavn. (Justitsministeriet).

Indm. Saml. pag. 545.

Bekjendtgjør. ang. Undtagelse fra Bestemmelsen 24. Sept.

i Lov om Lærlingeforholdet af 30. Marts 1889 Nr. 121.

§7, sidste Stykke. (Indenrigsministeriet).

Indm. Saml. pag. 545.

Justitsmin. Skr. (til Amtmanden over Viborg 24. Sopt.

Amt) ang., at der ved Ordene „helt eller delvis“

i § 2, 3. Stykke af Lov om Hundeafgiften alene

er sigtet til en territorial Adskillelse imellem de

fjernere udenbys Grunde.

I det med Hr. Kammerherrens behagelige Skrivelse af

10. d. M. hertil indsendte Andragende har Byfogden i

N. N. Kjøbstad forespurgt, om Byraadet i Henhold til

§ 2 i Lov Nr. 46 af 12. April d. A. om Hundeafgiften

m. m. har Ret til for en Del af de udenbys Grunde at

vedtage en mindre Afgift, hvor der kun holdes een Hund,

samt hvilken Kasse Afgiften skal tilfalde, naar Lovens § 6

i en Kjøbstad bringes til Anvendelse med Hensyn til fjernt¬

liggende udenbys Grunde.

Foranlediget heraf skal man tjenstlig melde, at Justits¬

ministeriet med Dem er enigt i, at, naar der i § 2, 3.

Stykke er givet Byraadet Ret til at bestemme, at fjernt¬

liggende udenbys Grunde i Kjøbstaden helt eller delvis med

Hensyn til Afgiften blive at behandle efter Lovens § 6, er

der ved Ordene „helt eller delvis“ alene sigtet til en terri¬

torial Adskillelse imellem de fjernere udenbys Grunde, og
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Byraadet kan saaledes ikke bestemme, at kun en Del af

Reglerne om Afgiftens Beregning i Lovens § 6 skal brin¬

ges til Anvendelse paa de fjernere udenbys Grunde, hvor¬

imod Bestemmelsen maa forstaas saaledes, at Byraadet alene

er berettiget til at bestemme, at Reglerne om Afgiften i

Lovens § 6 i deres Helhed skulle bringes til Anvendelse

paa deslige Grunde eller paa Dele deraf.

Ligeledes er man med Dem enig i, at saafremt By¬

raadet maatte beslutte i Henhold til Lovens § 2, 2. Punkt.,

at forhøje Afgiften, maa den saaledes forhøiede Afgift ogsaa

komme til Anvendelse paa de udenbys Grunde, der ikke

skulle behandles efter Lovens § 6, og endelig maa man

formene, at Afgiften for alle Hunde paa Kjøbstadens

Grund — ogsaa de fjernere udenbys Grunde, for hvilke

dens Beregning efter § 6 maatte være vedtaget — tilfalder

Kommunens Kasse, hvorhos man skal tilføie, at man er af

den Anskuelse, at Kommunen i Henhold til § 2 sidste

Punktum er pligtig af den samlede Hundeafgift at yde 2

Kr. til Politikassen for hver afgiftspligtig Hund, selv om

Afgiften ikke er større end dette Beløb.

Kirke= og Undervisningsmin. Cirk. (til Skole¬

direktionerne udenfor Kjøbenhavn) ang. Gymuastik¬

undervisningen i Skolerne.

Skjønt der i Gymnastiken haves det væsentligste Mid¬

del til Børns fysiske Opdragelse og legemlige Udvikling, er

dette Fag dog hidtil blevet forsømt en Del i Skolerne,

navnlig i Landsbyskolerne. Da Ministeriet maa forlange,

at der fremtidig lægges større Vægt end nu paa Undervis¬

ningen i dette Fag, skulde man tjenstligst anmode Direk¬

tionerne om at tilkjendegive Skolekommissionerne og Læ¬

rerne, at der i Landsbyskolerne — udenfor den foreskrevne

daglige Undervisningstid i Sommerhalvaaret paa hver
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Skoledag skal afholdes mindst ⅓ Times Gymnastik med 27. Sept.

alle i Skolen mødte Drenge. Herfra maa dog saadanne

Skoler undtages, som have forskaffet sig et Lokale (Forsam¬

lingshus, Skolestue eller lignende), hvori Gymnastiken kan

øves hele Aaret rundt, da i saa Fald ligesom nu 2  3

Timers ugentlig Undervisning i Gymnastik vil være til¬

strækkelig.

Er Gymnastikundervisningen i en Skole med flere

Lærere overdragen til en bestemt Lærer, maa den i Til¬

fælde af denne Lærers Forfald ikke stilles i Bero men be¬

sørges af en af Skolens andre Lærere, hvad der ogsaa maa

gjælde, hvor Gymnastikundervisningen er ordnet paa den

Maade, at flere eller samtlige Lærere ved Skolen under¬

vise deri.

Samtlige skolesøgende Drenge igjennem alle Klasser,

altsaa ogsaa Pogeklasser, skulle undervises i Gymnastik.

Herfra maa til Stadighed kun de fritages, der paa Grund

af Legemsfeil ikke kunne deltage, og for en kortere Tid kun

de, der bevislig ved en tilfældig Tilskadekommen eller en

øieblikkelig Sygdom ere hindrede i at kunne udføre Øvel¬

serne, samt de, der medbringe Attest fra en autoriseret Læge

for at skulle fritages. Attesten bør saa vidt muligt tillige

indeholde en Angivelse af det Tidsrum, for hvilket Barnet

ønskes fritaget.

For at der kan forskaffes Børnene en saa god fysisk

Udvikling igjennem Gymnastiken som muligt, maa Mini¬

steriet bede de stedlige Skolebestyrelser opfordrede til i de

Skoler, hvor kun den mindre fuldstændige Grad er indført,

at skride til Anskaffelsen af Klavreapparater (med Undtagelse

af Rebstige, der godt kan undværes), da Øvelserne i disse

Apparater, saavel i de lodrette Redskaber som paa Skraa¬

stang eller Bom, maa anses nødvendige for en naturlig

Udvikling af Arm= og Brystmusklerne.
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De stedlige Skolebestyrelsers Opmærksomhed bedes i

Forbindelse hermed henledet paa det for Børnenes Uddannelse

gavnlige i, at Legemsøvelserne foretages i et lukket Lokale,

hvorfor der bør stræbes hen til, at der tilveiebringes saa¬

danne Øvelseshuse i hvert Sogn og saaledes beliggende, at

saa mange af Skolerne i Sognet som muligt kunne benytte

dem. Hvor der findes Forsamlingshuse med en Sal af

nogenlunde passende Dimensioner, vil det være ønskeligt,

at Skolebestyrelsen sætter sig i Forbindelse med Forsam¬

lingshusets Bestyrelse for at faa Salen overladt Skolerne

til Afholdelse af gymnastiske Øvelser, forsynet med de dertil

fornødne Apparater. Da Bestyrelsen rimeligvis vil gjøre

sit Samtykke til Salens Benyttelse paa den anførte Maade

afhængigt af, at Børnene ere forsynede med Gymnastiksko,

for at Lokalets Gulv kan skaanes saa meget som muligt,

maa Skolebestyrelsen, idet dens Opmærksomhed henledes

paa, at Børnene kun ville faa det rigtige Udbytte af Øvel¬

serne, naar de ere forsynede med Gymnastiksko, opfordres

til at anskaffe til Skolen et passende Antal Sko af forskjel¬

lig Størrelse til Udlaan i Gymnastiktimerne til de Børn,

til hvilke Forældrene ikke have anskaffet saadanne.

Ministeriet formener derhos at maatte anmode saavel

Provsterne som Sognepræsterne om, saa ofte de visitere

eller besøge Skolerne, da ogsaa at lade sig Gymnastiken

forevise, naar Omstændighederne paa nogen Maade tillade

det, og da tillige at paase, at de foreskrevne Apparater ere

til Stede og i forsvarlig Orden, samt at Gymnastikpladserne

ere holdte paa en saadan Maade, at de opfylde de i Lære¬

bogen for Gymnastik givne Bestemmelser desangaaende.

Sluttelig skal Ministeriet gjøre opmærksom paa, at

privat underviste Børn, der i Medfør af §1 i Lov af 2.

Mai 1855 møde til Overhøring af Skolekommissionen, ved

denne Leilighed tillige blive at prøve i Gymnastik, og at et

utilfredsstillende Udfald af denne Prøve berettiger Skole¬
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kommissionen til at indkalde de paagjældende Børn til den 27. Sopt.

offentlige Almueskole, samt at Prøven i Gymnastik bliver

at medtage ved Bestemmelsen af den Hovedkarakter (,meget

godt“ eller derover), som fordres, for at et Barn kan blive

udskrevet af Skolen med det fyldte 13. Aar i Medfør af

nysnævnte Lovs § 3.

Justitsmin. Skr. (til Amtmanden over RibeAmt) 27. Sopt.

ang. en Forespørgsel fra en Herredsfoged om, hvorvidt

han er berettiget til at forlange Reisegodtgjørelse,

naar han efter Rekvisition foretager Reiser til Ud¬

førelse af de i Lov af 1. Marts 1889 om Han¬

delsregistre, Firma og Prokura ommeldte Notarial¬

forretninger.

at Notarius publicus i deslige Til¬

fælde er berettiget til at forlange sædvanlig Befordrings¬

godtgjørelse i Henhold til Sportelreglementets § 145.

Justitsmin. Skr. (til Kjøbenhavns Magistrat)27. Sept

ang., at der Intet er til Hinder for, at Signaturen

fordeles mellem flere Firmadeltagere saaledes, at en

enkelt Deltager alene, men andre kun i Forening

have Signatur, samt at det er Registreringen uved¬

kommende, hvorledes Firmategningen sker.

Ved at fremsende de hoslagt tilbagefølgende Anmel¬

delser til Handelsregistret fra Firmaet N. N. heraf Staden

har den ærede Magistrat i behagelig SkrivelseJaf, 18. ds.

begjært en Udtalelse af Justitsministeriet med „ Hensyn stil,

om det kan tillades nævnte Firma tilis Handelsregistret at

anmelde, at der baade er meddelt en Person Prokura og

tvende andre Kollektivprokura, ligesom Magistraten har
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27. Sopt. forespurgt, om de til Underskrift berettigede Deltagere i et

Firma kunne anmelde forskjellige Maader, hvorpaa Under¬

skrift af dem skal gives, navnlig saaledes at en enkelt af

Deltagerne underskriver Firmaet uden at tilføie sit eget

Navn, medens de øvrige ved at tegne Firmaet skulle tilføie

deres eget Navn.

Foranlediget heraf skal man tjenstligst melde, at Fore¬

spørgselens første Del maa besvares bekræftende, hvorimod

det i Anledning af Forespørgselens anden Del bemærkes,

at medens der efter Justitsministeriets Mening Intet er til

Hinder for, at Signaturen fordeles imellem flere Deltagere i

et Firma saaledes, at en enkelt Deltager alene, men andre kun

i Forening have Signatur, er det Registreringen uvedkom¬

mende, hvorledes Firmategningen sker, idet dette alene skal

fremgaa af den ved Anmeldelsens Underskrift eller i Til¬

lægsprotokollen stedfundne Tegning af Firmaet.

28. Sept. Indenrigsmin. Skr. (til Amtmanden over Aar¬

hus Amt) ang., hvorvidt en Gaardeier og Møller

kan undslaa sig for at overtage Bestillingen som

Oldermand paa Grund af, at han er over 60 Aar

gammel.

at Ministeriet, da det omhandlede Hverv

i fornødent Fald kan udføres ved Stedfortræder (jfr. Kan¬

celli=Skrivelse af 16. Juni 1821), maa holde for, at

Spørgsmaalet maa besvares benægtende.

Allerh. Resol. ang. Rang af forskjellige Em¬7. Okt.

beder og Bestillinger. (Konseilspræsidenten).

Paa Konseilspræsidentens derom nedlagte allerunder¬

danigste Forestilling har det behaget Hans Majestæt Kongen
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allernaadigst at tillægge dem, der beklæde de efternævnte 7. Okt.

Embeder og Bestillinger, følgende Rang:

i 2den Klasse Nr. 5.:

Generaldirektøren for Post= og Befordringsvæsenet;

Generaldirektøren for Telegrafvæsenet;

i 3die Klasse Nr. 3:

Direktøren for det kongelige Frederiks Hospital og den

kongelige Fødsels= og Pleiestiftelse; Rigsarkivaren;

i 4de Klasse Nr. 3:

BestyrerenArkivarerne i Rigsarkivets to Afdelinger;

af Kjøbenhavns Telegrafstation; Embedsmændi Telegraf¬

væsenets 1ste Lønningsklasse; Fabrikinspektører;

i 5te Klasse Nr. 4:

Embedsmænd og Funktionærer i Telegrafvæsenets 2.

Lønningsklasse;

i 7de Klasse Nr. 3:

Tøihusløitnanter og Værftsløitnanter af Søværnet.

Bekjendtgjør. om Henlæggelse af Sager angaaende 8. Okt.

Eftertryk m m. samt Eftergjørelse af Kunstarbeider Nr. 125.

og Fotografier fra Indenrigsministeriet til Mini¬

steriet for Kirke= og Undervisningsvæsenet. (Inden¬

rigsministeriet).

Indm. Saml. pag. 546.

Justitsmin. Skr. (til Amtmanden over Ran¬9. Okt.

ders Amt) ang., hvorvidt den ordinære Underdommer

er inhabil i Sager angaaende Erstatning for ufor¬

skyldt Varetægtsfængsel, i hvilke han indstævnes som

Forhørsdommer.

Ved med behagelig Skrivelse af 24. f. M. at indsende

den med Bilag hoslagt tilbagefølgende Udskrift af N. N.
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9. Okt.

14. Okt.

728 Skr. ang. Sager om Erstatn. f. uforskyldt Varetægtsf.

Kjøbstads og N. N. Herreds Justitsprotokol, hvoraf det

fremgaar, at vedkommende Underdommer ved en den 16. f.

M. afsagt Kjendelse ex officio har veget sit Sæde under

en af N. N. imod det Offentlige til Tilkjendelse af Erstat¬

ning for uforskyldt Varetægtsfængsel i Henhold til Lov af

5. April f. A. ved bemeldte Ret anlagt Sag, hvorunder

han er indstævnet som Forhørsdommer, har Hr. Kammer¬

herren med Hensyn til, at det kan forventes, at Underdom¬

meren i fremtidige lignende Tilfælde vil forholde sig paa

samme Maade, begjært en Udtalelse fra Ministeriet om,

hvorvidt det i det foreliggende Tilfælde har været nødvendigt

for Underdommeren ex officio at vige sit Sæde, idet De

har forment, at en saadan Udtalelse, forsaavidt den gaar i

benægtende Retning, kan faa Betydning til at hindre, at

det Passerede gjentager sig.

Foranlediget heraf skal man tjenstligst melde, at Ju¬

stitsministeriet paa Grund af det nævnte Spørgsmaals rent

judicielle Beskaffenhed tror at burde indskrænke sig til at

henvise til, at det under Forhandlingerne paa Rigsdagen

om den paagjældende Lov blev forudsat, at saadanne Sager

vilde blive at paakjende af den ordinære Underdommer (ifr.

f. Ex. Landsthingstidende 1887—88 Sp. 87—88, 123 og

127 og Folkethingstidende for samme Aar Sp. 1099—1100

og 1111—1112), samt at det af den herværende Overret

ved Kjendelse af 16. f. M.*) er statueret, at den ordinære

Underdommer ikke er at anse som inhabil i Sager af denne

Art, selv om han er indstævnet som Forhørsdommer.

Institsmin. Skr. (til Amtmanden over Maribo

Amt) ang., at Politimesteren paa eget Ansvar af¬

gjør, om det er nødvendigt at tilkalde Distrikts¬

*) I Ugeskrift for Retsvæsen for 1889 Side 1200.
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lægen under en kriminel Undersøgelse og at der 14. Okt.

saaledes ikke tilkommer deune nogen Ret til at for¬

dre sig tilkaldt.

I Anledning af det med Hr. Stiftamtmandens be¬

hagelige Skrivelse af 28. f. M. tilbagesendte Andragende,

hvori Distriktslæge N. N. i N. N. Kjøbstad besværer sig

over, at han ikke af Herredsfogden i N. N. Herred er til¬

kaldt ved den første lokale Undersøgelse i Anledning af en

sket Anmeldelse om Barnefødsel i Dølgsmaal og Barne¬

mord, samt begjærer en af ham udstedt almindelig Døds¬

attest for nævnte Barn betalt af det Offentlige, skal man

tjenstligst meddele, at Politimesteren paa eget Ansvar afgjør,

om det er nødvendigt at tilkalde Distriktslægen under en

kriminel Undersøgelse, og at der saaledes ikke tilkommer

denne nogen Ret til at fordre sig tilkaldt. Derimod maa

Ministeriet formene, at den Omstændighed, at der skal af¬

holdes en Obduktionsforretning, ikke gjør det i Loven af 4.

Mai 1875 § 2 paabudte Ligsyn af Politimesteren i For¬

bindelse med en tilkaldt Læge, ordentligvis Embedslægen,

overflødigt, hvorfor saadant Ligsyn burde have været afholdt

af Herredsfogden. Da denne imidlertid ikke har tilkaldt

Distriktslægen til et saadant Ligsyn, kan Sidstnævnte ikke

være berettiget til at erholde Gebyr af det Offentlige for et

saadant Ligsyn i Henhold til Pl. 4. Oktober 1825, hvor¬

imod man med Dem maa være enig i, at han angaaende

Betalingen for den af ham udfærdigede almindelige Døds¬

attest maa henvende sig til vedkommende Barnemoder, even¬

tuelt hendes Forsørgelseskommune.

Bekjendtgjør. ang. Rekvisitioner om Dampkjedel= 15. Olt.

tilsyn og de Eiere af Kjedler paahvilende Anmel=Nr. 129.

delser. (Justitsministeriet).

Da de ved Lov om Tilsyn med Dampkjedler paa
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15. Okt. Landjorden af 24. Marts 1875 paabudte Syn og Prøver

af Dampkjedler i Overensstemmelse med Lov om Foran¬

staltninger til Forebyggelse af Ulykkestilfælde ved Brug af

Maskiner af 12. April d. A. § 13 herefter blive at fore¬

tage under Fabrikinspektørernes Tilsyn og Overledelse af

de under dem ansatte Assistenter, er det heraf en Følge, at

alle Rekvisitioner om Foretagelse af saadanne Syn herefter

blive at rette til de nævnte Assistenter, om hvis Boliger og

Forretningsomraade henvises til den særligt herom ud¬

gaaende Bekjendtgjørelse.

Naar Syn og Prøve af Kjedlen er sket, vil Syns¬

forretningen af Assistenten blive tilstillet vedkommende Fa¬

brikinspektorat, og forsaavidt Kjedlens Brug derefter kan

tilstedes vil Kjedeleieren fra Fabrikinspektoratet erholde

Underretning om, hvor Duplikatet af Synsforretningen,

som skal forevises ved hvert efterfølgende Syn og Eftersyn

af Kjedlen, vil kunne løses mod Erlæggelse af den ved

Loven hjemlede Betaling.

Findes der ved Synet Mangler, der skulle afhjælpes,

forinden Kjedlen kan tages i Brug, underrettes Kjedlens

Eier af Fabrikinspektoratet om de forefundne Mangler, og

Synsforretningen vil da ikke blive fremsendt til Løsning,

forinden Manglens Afhjælpning er godtgjort ved saadan

Legitimation, som Fabrikinspektoratet finder antagelig, og i

fornødent Fald, forsaavidt dette er krævet af Fabrikinspek¬

toratet, ved nyt Syn og Prøve, for hvilke alle Omkost¬

ninger udredes af Kjedeleieren og indbetales sammen med

den lovbestemte Betaling for det afholdte Syn.

Forinden en det Offentliges Tilsyn undergivet Damp¬

kjedel som ny eller efter foretagen Hovedreparation eller en

faststaaende Dampkjedel efter stedfunden Flytning tages i

Brug, skal Eieren, som hidtil, derom gjøre Anmeldelse for

Stedets Politimester og for denne forevise Synsforretningen
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med Fabrikinspektoratets paategnede Tilladelse til, at Kjedlen 15. Okt.

kan tages i Brug.

Fremdeles skal, som hidtil, Enhver, som bliver Eier af

en det Offentliges Tilsyn undergivet bevægelig Kjedel (Lo¬

komotiv, Lokomobil), anmelde det for Stedets Politimester

og forevise Synsforretningen iaed Fabrikinspektoratets paa¬

tegnede Tilladelse til, at Kjedlen kan tages i Brug.

Derimod bortfalder den Eierne af sidstnævnte Art af

Kjedler hidtil paahvilende Forpligtelse til, naar Dampkjedlen,

uden i Løbet af Aaret at være underkastet Syn eller Efter¬

syn, bruges udenfor Jurisdiktionen, at anmelde det til

Stedets Politimester.

Justitsmin. Cirk. (til samtlige Politimestre) 15. Okt.

ang de Politimestrene paahvilende Forpligtelser med

Hensyn til de under det offentligt Tilsyn staaende
5

Dampkjedler.

Medens iøvrigt det Politimestrene ved Lov om Tilsyn

med Dampkjedler paa Landjorden af 24. Marts 1875 paa¬

hvilende Tilsyn med saadanne Kjedler i Medfør af Lov

om Foranstaltninger til Forebyggelse af Ulykkestilfælde ved

Brug af Maskiner af 12 April d. A. § 13 gaar over til

Fabrikinspektørerne, er det dog, da Bestemmelserne i for¬

nævnte Lov af 24. Marts 1875 § 12, hvorefter de i denne

§'s 1. og 2. Stykke omhandlede Anmeldelser skulle ske til

Stedets Politimester, ikke ere forandrede, heraf en Følge,

at det ogsaa fremtidig paahviler Politimestrene at modtage

disse Anmeldelser og overhovedet at føre Tilsyn med, at

ingen det Offentliges Tilsyn underkastet Dampkjedel i deres

Jurisdiktion tages i Brug som ny eller efter stedfunden

Hovedreparation eller, forsaavidt angaar faststaaende Damp¬

kjedler, efter stedfunden Flytning, forinden der dertil efter

foregaaet Syn og Prøve er meddelt Tilladelse af vedkom¬
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15. Okt. mende Fabrikinspektorat ved Paategning paa Synsfor¬

retningen.

Idet Ministeriet i saa Henseende iøvrigt henviser til

en Dags Dato herfra udgaaet Bekjendtgjørelse, skal man

anmode d’Hrr. Politimestre om, naar de have modtaget de

i nævnte Bekjendtgjørelse omhandlede Anmeldelser og ladet

sig forevise de fornødne Synsforretninger, da at gjøre Med¬

delelse derom til vedkommende Fabrikinspektorat.

Saafremt nogen Kjedel maatte blive taget i Brug, før

Anmeldelse er modtaget af Politimesteren, bliver der selv¬

følgelig at gjøre Ansvar gjældende, og forsaavidt det maatte

vise sig, at Kjedlen er taget i Brug uden at være synet og

prøvet, bliver derhos videre Brug at forbyde, indtil det

Fornødne er foranstaltet, og Meddelelse at gjøre til vedkom¬

mende Fabrikinspektorat om det Forefaldne.

15. Okt. Indenrigsmin. Skr. (til Amtmanden over Maribo

Amt) ang. en Kumulation af Borgerskab som De¬

tailhandler med Borgerskab som Skræder.

Under 28. f. M. har Amtet forelagt Ministeriet et

Andragende, hvori Aktieselskabet N. N., der i Henhold til

Borgerbrev af 12. Juni d. A. driver Detailhandel i N. N.

Kjøbstad, har anholdt om, at det, uanset Bestemmelsen i

Næringsloven af 29. December 1857 § 24, maa tillades

Selskabet at forene Borgerskab som Skræder med det nævnte

Borgerskab paa Detailhandel, samt en af N. N. Byraad

afgiven Erklæring, ledsaget af et fra Kjøbstadens Nærings¬

drivende fremkommet Modandragende, til hvilket Byraadet

har henholdt sig.

I denne Anledning skulde man til behagelig Efterret¬

ning og videre fornøden Bekjendtgjørelse tjenstligst melde,

at det Ansøgte efter de saaledes foreliggende Omstændig¬

heder ikke har kunnet bevilges.
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Generaldirekt. f. Skattev. Cirk. (til samtlige 16. Olt.

Amtmænd) ang. Omfanget af den i de private

Jernbaneselskabers Koncessioner hjemlede Bygnings¬

afgiftsfrihed for Stationsbygninger o. sl.

Da den Bygningsafgiftsfrihed, som er hjemlet i de

private Jernbaneselskaber meddelte Koncessioner, kun angaar

de paa Jernbanens Grund opførte Bygninger, forsaavidt

de benyttes i Jernbanens Øiemed, derunder afgive

Bolig for de Funktionærer, hvis Tilstedeværelse paa Banen

maa anses nødvendig for Driftens Skyld, medens Lokaler i

samme, der ere udleiede til Andre eller overladt til andet

Brug, f. Ex. til Post= eller Telegraflokaler, maa anses

bygningsafgiftspligtige efter de sædvanlige Regler, skal man

herved tjenstlig anmode d’Hrr. Amtmænd om, forsaavidt

der i Amtet findes Bygninger af den ommeldte Art, hvoraf

der i Overensstemmelse med Foranstaaende helt eller delvis

gjøres afgiftspligtig Brug, uden at de paagjældende Lo¬

kaler hidtil ere blevne opmaalte, da at ville foranledige, at

disse Lokaler opmaales og ansættes til Bygningsafgift.

Instrux for Posten som Gymuastikinspektør ved 17 Olt.

de under Ministeriet for Kirke= og Undervisnings¬

væsenet sorterende Skoler og Undervisningsanstalter.

(Ministeriet for Kirke= og Undervisningsvæsenet.)

Gymnastikinspektøren fører Overtilsyn med den gym¬

nastiske Undervisning ved de kongelige Skolelærerseminarier,

de offentlige lærde Skoler samt de private lærde Skoler og

Realskoler, som have Dimissionsret, Borger= og Almue¬

skolerne og øvrige under Ministeriet sorterende Undervis¬

ningsanstalter. Han er Ministeriets Raadgiver i alle Sager

vedkommende den nævnte Undervisning.

Tolvte Hæste. 32
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17. Okt.

Instrux f. Posten om Gymnastikinspektor.734

Han gjennemgaar de fra Skoledirektionerne og andre

til Ministeriet indkommende Beretninger om Gymnastik¬

undervisningens Tilstand, meddeler Ministeriet sine Be¬

mærkninger ved samme og gjør til Ministeriet Forslag om

Iværksættelse af Foranstaltninger, hvortil Beretningernes

Gjennemsyn maatte foranledige ham. Efter endt Gjennem¬

syn af samtlige hvert Aar indkomne Beretninger fra Skole¬

direktionerne tilstiller han Ministeriet en Extrakt af samme,

affattet i den af Ministeriet foreskrevne Form.

Han afgiver Betænkning over de Gymnastikundervis¬

ningen vedkommende Sager, som tilstilles ham af Mini¬

steriet, og gjør til dette Indstilling om Iværksættelse af ny

Foranstaltninger, som han maatte anse tjenlige for bemeldte

Undervisning.

Han skal paa Stedet undersøge den gymnastiske Under¬

visnings Tilstand ved de under Ministeriet sorterende Skoler

og Undervisningsanstalter og har til Reiser i dette Øiemed

at anvende mindst 6 Uger aarlig. Navnlig har han at

inspicere de kongelige Skolelærerseminarier i Reglen hvert

Aar og de lærde Skoler i Reglen hvert andet Aar, hvorhos

han paa sine aarlige Inspektionsreiser inspicerer saa mange

andre Skoler, som der gives Leilighed til at besøge. Ved

Valget af de sidstnævnte Skoler maa Hensyn tages til,

hvilke Skoler der efter de aarlige Beretninger fra Skole¬

direktionerne om den gymnastiske Undervisnings Tilstand

maa antages at staa mest tilbage i saa Henseende, og lige¬

ledes har han at inspicere de Skoler, for hvis Vedkom¬

mende det særlig forlanges af Ministeriet. Skolerne i

Kjøbenhevn inspicerer han, saa ofte han dertil finder An¬

ledning.

Ved sine Inspektioner, hvorom han saavidt mulig har

at give vedkommende Rektor, Skolebestyrer eller Forstander,

i Kjøbenhavn Skoleinspektøren, i Kjøbstæderne Skolekom¬

missionen og for Landsbyskolernes Vedkommende Skole¬
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direktionen, Underretning betimelig forud, forhandler han 17. Okt

med vedkommende Skoles Bestyrer eller Bestyrelsesformand

angaaende Afhjælpning af Mangler vedrørende den gym¬

nastiske Undervisning, som han maatte forefinde paa det

paagjældende Sted. Ved disse Forhandlinger kan, hvis

enten Gymnastikinspektøren eller Skolens Bestyrer ønsker

det, vedkommende Gymnastiklærer tilkaldes. Samtale om

Manglerne eller Paapegen af bestemte Feil bør kun finde

Sted i Elevernes eller Skolebørnenes Paahør i saadanne

Tilfælde, hvor disses Nærværelse er nødvendig for at godt¬

gjøre Ankens Berettigelse, og hvor Læreren ikke paa anden

Maade kan bringes til Forstaaelse af de givne Anvisninger

og Vink. Efter endt Inspektion gjør han Indberetning til

Ministeriet om, i hvilken Tilstand han har forefundet

Gymnastikundervisningen ved de besøgte Skoler og Under¬

visningsanstalter, og hvad der med Hensyn til Manglernes

Afhjælpning af ham er foretaget paa Stedet, ligesom han

gjør Forslag om, hvilke yderligere Foranstaltninger der for

Ministeriets Vedkommende kan være at træffe i saa

Henseende.

Paa sine Inspektionsreiser, der, for saa vidt de ikke

ere særlig forlangte foretagne af Ministeriet, blive at ind¬

rette efter en af Ministeriet approberet Reiseplan, nyder

Gymnastikinspektøren 8 Kr. daglig i Diæter foruden Godt¬

gjørelse efter Regning for Udgifter til selve Reiserne, hvortil

han dog saa vidt mulig vil have at benytte de almindelige

offentlige Befordringsmidler.

Saafremt han finder det fornødent, kan han til Med¬

hjælp ved Inspektionerne paa sine Reiser medtage en mili¬

tær Gymnastiklærer, og oppebærer han da til Vederlag for

denne 3 Kr. daglig samt desforuden Godtgjørelse for de for¬

øgede Reiseomkostninger, som bemeldte Lærers Medfølge

maatte foranledige.
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Gymnastikinspektøren har for Gymnastikens Vedkom¬

mende at bistaa Inspektøren ved de af Ministeriet opret¬

tede Feriekursus for Lærere og Lærerinder; i den Anledning

har han:

at gjennemgaa de Ansøgninger om Kursus i Gymna¬1)

stik, der tilstilles ham fra Kursusinspektøren,

at forhandle med denne om, hvilke Ansøgere efter2)

hans Skjøn særlig bør komme i Betragtning,

at ordne og bære Ansvaret for de Læreres og Lærer¬3)

inders Undervisning, hvem der tilstaas Kursus, alt

indenfor de Regler med Hensyn til det Pekuniære,

der opgives ham af Kursusinspektøren, og

at give en kort Indberetning til Kursusinspektøren4)

om Deltagernes Flid og Fremgang, saaledes affattet,

at det deraf kan ses, om denne har været saaledes,

at vedkommende kan anbefales enten til et nyt Kur¬

sus i Gymnastik, hvis Kursusset heri ikke er afsluttet,

eller i et andet Fag.

har tillige at fungere somGymnastikinspektøren

Examinator i Gymnastik ved Skolelærerexamen og fra

1891 tillige ved Skolelærerindeexamen og modtager for

dette særlige Hverv det paa Finantsloven tilstaaede Honorar

udbetalt af Formanden for Examenskommissionen. De

Regler, der hidtil ere fulgte ved Bedømmelsen af Gymna¬

stik ved Skolelærerexamen, maa ikke forandres uden efter

Samraad med Formanden (eventuelt Ministeriet). Med

Hensyn til Tiden for Prøvens Afholdelse maa Gymnastik¬

inspektøren rette sig efter de af Formanden i saa Hen¬

seende trufne Bestemmelser.

Hos Gymnastikinspektøren ansættes efter dennes For¬

slag en Assistent med et aarligt Vederlag af 400 Kr.

Assistenten har at gaa denne tilhaande i Forretningerne og

kan undtagelsesvis, naar Gymnastiknspektøren anser det

for ønskeligt, med Ministeriets Tilladelse beordres til at
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udføre de denne paahvilende Inspektioner. Der tillægges i 17. Okt.

saa Fald Assistenten de samme Dagpenge og den samme

Godtgjørelse for Reiseudgifter, som er opført for Gymnastik¬

inspektøren.

I det Gymnastikinspektøren tillagte aarlige Honorar

er ikke indbefattet Godtgjørelse for Skrive= og Kontorrekvi¬

siter samt for Udgifterne til trykte Aumeldelsesblanketter og

til Porto i Anledning af Inspektionsreiserne.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. (til Biskoppen 18. Okt¬

over Aarhus Stift) ang., hvilke Autoriteter det til¬

kommer at give Tilladelse til Afholdelse af Kirke¬

koncerter.

Ved med behagelig Skrivelse af 5. d. M. at tilbage¬

sende det af Orgelspiller N. N. hertil indgivne Andragende,

hvori han besværer sig over, at N. N. Kirkeinspektion har

nægtet ham Tilladelse til at afholde en Kirkekoncert der i

Byen, hvortil han i Forveien med Forbehold af, at Inspek¬

tionen ikke havde noget imod Kirkens Afbenyttelse til nær¬

mere bestemte Tider, havde erholdt Tilladelse af Deres Høj¬

ærværdighed, idet Inspektionen til Motivering af Afslaget

har udtalt, at den ikke skjønner, at der var saadanne sær¬

lige Omstændigheder til Stede, som efter dens Opfattelse

maatte udfordres, for at Inspektionen kunde meddele den

begjærte Tilladelse —har De bl. a. yttret, at, naar den

efter Lov 25. Marts 1872 § 6 til Afholdelse af en Kirke¬

koncert nødvendige Tilladelse er given af Biskoppen eller

Ministeriet, skjønner De ikke rettere, end at der ikke behøves

nogen fra andre Autoriteter, og at, naar i det foreliggende

Tilfælde den omhandlede Tilladelse er givet — saaledes

som det stedse sker, naar Tiden ikke tillader, at vedkommende

Kirkeinspektions Tilladelse indhentes i Forveien — paa

Betingelse af dennes Samtykke, da er dette sket under Hen¬

32“
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18. Okt. syn til, at særlige Omstændigheder, f. Ex. den, at der var

Haandværksfolk i Kirken, kunde være til Hinder for, at

Kirken kunde erholdes til den ønskede Tid, idet Inspektionen

synes at maatte være nærmest til at skjønne herover, hvorfor

den i saadanne Tilfælde maatte kuune fordre en til en be¬

stemt Tid tilladt Kirkekoncert udsat, medens den formentlig

ikke ligefrem kunne nægte dens Afholdelse. De har derfor

ikke kunnet dele Kirkeinspektionens Opfattelse af Forholdet,

at det ogsaa tikommer den at afgjøre, hvorvidt en Kirke¬

koncert overhovedet maa afholdes i Byens Kirker eller ikke,

og maa formene, at Kirkeinspektionen har manglet Kompe¬

tence til at give det paaklagede Afslag i ethvert Tilfælde i

den foreliggende Form.

I denne Anledning skulde Ministeriet tjenstligst melde.

at man ganske kan tiltræde Deres Høiærværdigheds for¬

anførte Yttringer, i Overensstemmelse med hvilke man derfor

skulde anmode Dem om at ville meddele Kirkeinspektionen

det fornødne med Tilføiende, at for saa vidt samme af al¬

mindelige Hensyn maatte finde særlige Betænkeligheder ved

Benyttelsen af de under den sorterende Kirker til Koncerter

efter dertil meddelt Tilladelse af Biskoppen, maatte den hen¬

vende sig med sine Forestillinger desangaaende til denne.

Bekjendtgjørelse om Fordeling af Kredsene under23. ORt.

Nr. 131. Fabrikinspektoraterne. (Justitsministeriet.)

I Henhold til Lov af 12. April d. A. om Foranstalt¬

ninger til Forebyggelse af Ulykkestilfælde ved Brug af Ma¬

skiner m. m. § 12 har Justitsministeriet fastsat følgende

Fordeling af Inspektionskredsene under Landets 2 Fabrik¬

inspektorater.

1. Inspektorat.

1. Kreds: Kjøbenhavns 1—4. Politikreds samt Amager

Birk.
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2. Kreds: Kjøbenhavns 5.—7. Politikreds, Frederiks= 23. Okt.

berg Birk samt Bornholm.

3. Kreds: Kjøbenhavns Amts nordre og søndre Birk,

Hillerød Kjøbstad og Frederiksborg Birk, Helsingør

Kjøbstad, Frederikssund Kjøbstad og Horns Herred,

Hørsholm Birk, Kronborg østre Birk og Hellebæk

Birk, Kronborg vestre Birk, Halsnæs=Frederiksværk

Birk.

HolbækKreds: Leire Herred og Ledreborg Birk,4.

Kjøbstad, Kallundborg Kjøbstad, Nykjøbing Kjøbstad

og Dragsholm Birk, Løve Herred, Arts og Skip¬

pinge Herreder, Merløse og Tudse Herreder, Samsø

Birk, Sorø Kjøbstad og Birk og Baroniet Holberg,

Skjelskjør Kjøbstad og Vesterflakkebjerg Herred,

Korsør Kjøbstad, Slagelse Kjøbstad, Antvorskov Birk

samt Holsteinborg Birk.

Kreds: Ringsted Kjøbstad med Ringsted Herred og

Skjoldnæsholm samt Svenstrupgaard Birker, Øster¬

flakkebjerg Herred, Ramsø=Thune Herreder, Roskilde

Kjøbstad, Kjøge Kjøbstad med Bjeverskov Herred og

Vallø Stifts Birk, Bregentved=Gisselfeld Birk, Præstø

Kjøbstad og Vordingborg nordre Birk, Næstved

Kjøbstad og Tybjerg Herred, Storehedinge Kjøbstad

med Stevns og FaxezHerreder, Vordingborg Kjøbstad

og Vordingborg søndre Birk, Stege Kjøbstad og

Møens Herred.

Kreds: Nakskov, Kjøbstad,; Lollands Nørre Herred,

Lollands Sønder,Herred, Rødby Kjøbstad med Fuglse

Herred, SaxkjøbingKjøbstad med Musse Herred,

Maribo Kjøbstad og Birk, Nysted Kjøbstad og Birk,

Nykjøbing Kjødstad og Herred, Falsters Vestre Her¬

red, Stubbekjøbing Kjøbstad og Herred, Feiø Birk.
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2. Inspektorat.

1. Kreds: Odense Kjøbstad, Bogense Kjøbstad og

Skovby Herred, Lunde og Skam Herreder med Roep¬

storff Birk, Odense Herred, Middelfart Kjøbstad og

Vends Herred, Wedellsborg Birk, Veile Kjøbstad,

Nørvang og Tørrild Herreder, Fredericia Kjøbstad,

Holmans og Elbo Herreder samt en Del af Brusk

Herred.

Kreds: Svendborg Kjøbstad og Thorseng Birk,2.

Faaborg Kjøbstad og Salling Herred, Nyborg Kjøb¬

stad, Vinding Herred, Sunds og Gudme Herreder

samt Lehns Birk, Grevskabet Muckadell samt Hol¬

stenhus og Brahetrolleborg Birker, Rudkjøbing Kjøb¬

stad samt Langelands Nørre og Sønder Herreder,

Ærøskjøbing Kjøbstad og Ærø Herred, Assens

Kjøbstad og Baag Herred, Bjerge og Aasum Her¬

reder, Kjerteminde Kjøbstad og Hindsholm Herred.

3. Kreds: Aarhus Kjøbstad, Hasle, Vesterlisbjerg,

Framlev og Sabro Herreder, Ning Herred, Hads

Herred, Skanderborg Kjøbstad samt Hjelmslev og

Gjern Herreder, Horsens Kjøbstad, Voer og Nimb

Herreder samt Stensballegaard Birk, Thyrsting og

Vrads Herreder, Frijsenborg=Fauerskov Birk, Silke¬

borg Birk, Bjerre Herred, Hatting Herred.

4. Kreds: Randers Kjøbstad, Mariager Kjøbstad samt

Onsild og Gjerlev Herreder, Ebeltoft Kjøbstad samt

Mols og en Del af Sønder Herred, Grenaa Kjøb¬

stad samt Nørre og en Del af Sønder Herred,

Hobro Kjøbstad med Gislum Herred og Rinds

Herred, Rougsø, Sønderhald og Østerlisbjerg Her¬

reder, Galthen, Støvring og Nørhald Herreder,

Viborg Kjøbstad, Skive Kjøbstad med Hindborg,

Harre, Nørre og Rødding Herreder, Nørlyng og

Fjends Herreder, Sønderlyng og Middelsom Herreder
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samt en Del af Houlbjerg Herred, Lysgaard og Hids 23. Okt.

Herreder samt en Del af Houlbjerg Herred, Nykjø¬

bing Kjøbstad paa Mors samt Nørre og Sønder

Herreder paa Mors.

5. Kreds: Aalborg Kjøbstad, Aalborg Birk og Fleskum

Herred, Nibe Kjøbstad og Hornum Herred, Slet og

Aars Herreder og Løgstør Birk, Hellum og Hindsted

Herreder, Kjær Herred med Øen Egholm og Nørre¬

Sundby, Hjørring Kjøbstad og Vennebjerg Herred,

Frederikshavn Kjøbstad og Horns Herred, Sæby

Kjøbstad og Dronninglund Herred, Skagen Kjøb¬

stad, Hvetbo Herred, Børglum Herred, Læsø Birk,

Øster og Vester Han=Herreder, Thisted Kjøbstad samt

Hillerslev og Hundborg Herreder, Hassing og Refs

Herreder.

Kreds: Ribe Kjøbstad, Ribe Herred, Varde Kjøbstad

med Øster og Vester Herreder, Skads Herred, Gjør¬

ding og Malt Herreder, Fanø Birk, Ringkjøbing

Kjøbstad samt Ulfborg og Hind Herreder, Holstebro

Kjøbstad samt Hjerm og Ginding Herreder, Lemwvig

Kjøbstad samt Skodborg og Vandfuld Herreder,

Hammerum Herred, Bølling og Nørre Herreder,

Andst, Slaugs og Jerlev Herreder, Kolding Kjøbstad

og Kolding Herred.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Anordn. ang. Tillæg til Anordning af 6. Sep= 23. Olt.

tember 1888 om Behandlingen af Postforsendelser Nr. 132.

til og fra Stats= og kommunale Myndigheder.

(Indenrigsministeriet).

Indm. Saml. pag. 546.

Justitsmin. Skr. (til Amtmanden over Thisted 26, Oht.

Amt) ang., at da Barnemoderens Opholdskommune
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26. ORt ikke i rette Tid havde foretaget Skridt til Udfindelse

af Barnefaderens Opholdssted, og da der ikke fandtes

Føie til at betragte ham som en omvandrende Per¬

son, for hvis Vedkommende Efterlysning af Op¬

holdskommunen kan undlades, kunde hans For¬

førgelseskommune ikke anses pligtig at udrede det i

Sagen omspurgte Underholdningsbidrag.

I det med Hr. Amtmandens behagelige Skrivelse af 8.

ds. hertil tilbagesendte Andragende har Sogneraadet for

N. N. Kommune paaanket en af Dem under 28. Mai d.

A. efter Begjæring af Sogneraadet for en anden Kommune

afgiven Resolution, hvorved førstnævnte Kommune som

Ungkarl N. N.s Forsørgelseskommune i Henhold til § 4 i

Lov af 20. April f. A. om Underholdsbidrag til Børn,

der ere fødte udenfor Ægteskab, m. m. er tilpligtet at ud¬

rede det ham i Henhold til Thisted Amts Resolutioner af

5. Juli og 10. December 1879 paahvilende Underholds¬

bidrag af 40 Kr. for Aaret til 7. Juni 1888 til et af

Fruentimmeret N. N., der opholder sig i sidstnævnte Kom¬

mune, udenfor Ægteskab født Barn.

Foranlediget heraf skal man tjenstligst melde, at da

Barnemoderens Opholdskommune ikke ses i rette Tid at

have foretaget noget Skridt til Udfindelse af Barnefaderens

Opholdskommune — i hvilken Henseende det navnlig ikke

kan komme i Betragtning, at det var bemeldte Kommune

bekjendt, at han, kort forinden Krav om Udredelse af Under¬

holdsbidraget stilledes til førstnævnte Kommune, ifølge Be¬

gjæring af en Mand, der paa sin Hustrus Vegne agtede at

søge ham tilpligtet at udrede Bidrag til Underholdet til

et af hende født nægte Barn, af Politiet forgjæves var

blevet eftersøgt ved Befæstningsanlægene i Kjøbenhavns

Amt, — og da der ikke efter de i Sagen foreliggende Op¬



Skr. ang. Børns Udskrivning af Almueskolen 743 1889.

lysninger findes Føie til at betragte ham som en omvan= 26. Okt.

drende Person, for hvis Vedkommende Efterlysning af Op¬

holdskommunen kan undlades, kan Justitsministeriet ikke anse

hans Forsørgelseskommune pligtig til at udrede det omspurgte

Underholdsbidrag.

Kirke= og Undervisningsmin.Skr. (til Skole= 26 Okt.

direktionen for Morsø Herreder) ang. Betingelserne

for ikke konfirmerede Børns Udskrivning af Almue¬

skolen.

I et af Biskoppen over Aalborg Stift hertil indsendt.

med en paategnet Erklæring fra Deres Høiærværdighed af

17. d. M. forsynet Andragende har Skolekommissioneni

Nykjøbing p. Mors forespurgt, hvorvidt et Barn kan for¬

langes udskrevet af Almueskolen, naar det har fyldt 14 Aar

og er i Besiddelse af almindelige Kundskaber, men endnu

ikke er konfirmeret.

I den Anledning skulde Ministeriet tjenstligst melde, at

det efter den gjældende Lovgivnings Regler, se Anordning

af 29. Juli 1814, for Kjøbstæderne, § 32, jfr. Lov af 2.

Mai 1855 §§ 3 og 4, ikke kan tillades, at Skolegangen

for noget Barn, der hører til Folkekirken, ophører, før det

har været til Konfirmation, medmindre det enten efter sidst¬

nævnte Lovs § 3 har opnaaet det Maal af Kundskaber og

Færdigheder, til hvilket Skolen bør føre Børnene, og derhos

har fyldt 13 Aar, eller efter samme Lovs § 4 har opnaaet

det 15. Aar, og at det fremsatte Spørgsmaal saaledes maa

besvares benægtende. For saa vidt Barnet ikke hører til

Folkekirken, vil det derimod efter Reglen i Lov af 13. April

1851 § 11 kunne udskrives af Skolen, naar det har naaet

det 14. Aar og er i Besiddelse af den til Udskrivning for¬

nødne Modenhed og Kundskab. Det tilføies, at der ikke

findes noget at erindre mod, at der, da der ved Skolen kun
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26. Okt. holdes een Examen om Aaret (om Foraaret), om Efteraaret

afholdes en særskilt Udskrivningsprøve for de Bøan, der skulle

stedes til Efteraarskonfirmaiion.

29. Okt. Justitsmin. Skr. (til Kjøbenhavns Magistrat)

ang., at ved Barnefaderens Død bortfalder vedkom¬

mende Kømmunes Pligt til Udredelse af Underholds¬

bidrag, baade de forfaldne og de løbende.

I det med Magistratens behagelige Skrivelse af 19. f.

M. hertil tilbagesendte Andragende har N. N. paa Ved¬

kommendes Vegne forespurgt, hvorvidt Magistraten har

været berettiget til, efterat den heri Staden hjemmehørende

Tjenestekarl N. N. den 20. August d. A. er afgaaet ved

Døden, at vægre sig ved at udbetale det ham i Henhold

til Kjøbenhavns Overpræsidiums Resosution af 25. Sep¬

tember 1883 for Aaret til 30. Juli d. A. paahvilende

Underholdsbidrag til et af Fruentimmeret N. N. født Barn.

Foranlediget heraf skal man tjenstligst melde, at ved

en Barnefaders Død bortfalder den ved § 4 i Lov af 20.

April f. A. om Underholdsbidrag til Børn, der ere avlede

udenfor Ægteskab, m. m. vedkommende Kommune paalagte

Pligt til Udredelse af Underholdsbidrag baade for saa vidt

angaar de alt forfaldne og de løbende Bidrag, og at det

af Andrageren fremsatte Spørgsmaal derfor maa besvares

bekræftende.

Justitsmin. Skr. (til Amtmanden over Sorø29. Okt.

Amt) ang., at naar der kun er paalagt en Barue¬

fader at betale Bidrag til Barnets 14. Aar, kan

det ikke fordres i hans Dodsbo for længere Tid

I det med Hr. Kammerherrens paategnede Erklæring

af 13. f. M. hertil indsendte Andragende har N. N. som
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beskikket Værge for et uægte Barn, til hvis Underhold nu 29. Okt.

afdøde N. N. ifølge Præstø Amts Resolution af 11. Juli

1882 var tilpligtet at betale 100 Kr. aarligt til dets fyldte

14. Aar, forespurgt,

1) om der i Henhold til § 3 i Lov om Underholds¬

bidrag til Børn, der ere avlede udenfor Ægteskab,

m. m. i Barnefaderens Dødsbo, der er overtaget

af hans Fader som eneste og myndige Arving, kan

gjøres Fordring paa Underholdsbidrag til Barnets

fyldte 18. Aar, samt

hvorledes den Sum, der til Fyldestgjørelse af Under¬2)

holdsbidraget bliver at indbetale i Overformynderiet,

skal beregnes.

Foranlediget heraf skal man tjenstligst melde, at da

den ovenanførte Amtsresolution kun har paalagt Barne¬

faderen at betale Underholdsbidrag til Barnets fyldte 14.

Aar, kan det ikke fordres i Dødsboet for længere Tid, samt

at da der efter den citerede Lovbestemmelse kun skal ind¬

betales i Overformynderiet det Fornødne til Dækning af

Underholdsbidraget for den tilbagestaaende Tid, vil der alene

være at indbetale Summen af de indtil Barnets 14. Aar

resterende Underholdsbidrag med Fradrag af Mellemrenten,

beregnet efter den nu gjældende Rentefod af 4 pCt. p. A.

Justitsmin. Skr. (til Amtmanden over Præstø 30.

Amt) ang. Distriktslægers Betaling for Sygebesøg

under en under offentlig Behandling tagen Epidemi.

I behagelig Skrivelse af 10. d. M. har Hr. Kammer¬

herren ved hertil at indsende den hoslagte tilbagefølgende

Regning med Bilag fra Distriktslæge N. N. over hans

Tilgodehavende for Behandlingen af den i Medfør af Mini¬

steriets Skrivelse af 5. August d. A. under offentlig Be¬

handling tagne Difteritisepidemi paa Oret og i Masned¬

Olt.
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30. Okt. sund, der hører til Vordingborg Kjøbstads Markjorder, fore¬

spurgt, om der i Medfør af Lov om Foranstaltninger imod

Udbredelse af smitsomme Sygdomme af 20. April f. A.

§ 20 tilkommer Epidemilægen en Betaling af 4 Kr. for

hvert Sygebesøg, idet De derhos har udtalt, at Ordet „By“

i fornævnte Paragraf formentlig bør forstaas som den sam¬

menbyggede By.

Foranlediget heraf skal man tjenstligst melde, at for

saa vidt de paagjældende Steder ligge udenfor den saumen¬

byggede By og over ⅓ Fjerdingvei fra Epidemilægens

Bolig tilkommer der ham en Betaling af 4 Kr. for hvert

Sygebesøg.

30. Okt. Indeurigsministeriets Skr. (til Amtmanden over

Hjørring Amt) ang., om det er tilladt at sælge

Fisk i tørret Tilstand uden Hensyn til Størrelsen.

I Anledning af en fra Bestyrelsen for Fiskeriforeningen

i Skagen modtagen Forespørgsel, om det er tilladt at sælge

Fisk i tørret Tilstand uden Hensyn til Størrelsen, skulde

man herved tjenstlig anmode Amtet om at ville meddele

den nævnte Forening, at det i Lov om Fiskeriet af 5.

April 1888 § 56 indeholdte Forbud imod Kjøb og Salg

af indfanget Fiskeyngel og umoden Fisk vedbliver at gjælde,

ogsaa efterat Fisken er bragt i tørret Tilstand; men da de

i den nævnte Bestemmelse anførte Maal for den Fisk, som

Forbudet omfatter, angaar Fisken i den Stand, hvori den

indfanges, maa der ved Forbudets Anvendelse paa tørret

Fisk tages passende Hensyn til den Forandring af Fiskens

Længdemaal, som Tørringen kan have medført.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. (til Amt¬31. Okt.

manden over Viborg Amt og Provsten for Lys¬

gaard m. fl. Herreder) ang. Fremgangsmaaden



B. ang Dødsattester sor dødfødte Børn. 747 1889.

overfor nogle Kirkeværger, der havde oversiddet et af 31. Okt.

Synet givet Paalæg om Afhjælpning af nogle mindre

Mangler ved Kirken.

Ved at indberette, at Værgerne for N. N. Kirke, hvis

Tiende eies af de tiendepligtige Sognebeboere, have over¬

siddet et dem givet Paalæg om inden den 1. August d. A.

at afhjælpe forskjellige mindre Mangler ved Kirken, der i

alt Fald paa Grund af deres ringe Omfang ikke godt lade

sig gjøre til Gjenstand for Licitation, have Hr. Kammer¬

herren og Deres Høiærværdighed i behagelig Skrivelse af

13. August d. A. udbedt Dem Ministeriets Resolution for,

hvorledes der vil være at forholde i den Anledning.

I Anledning heraf skulde man tjenstligst melde, at da

det maa antages, at der i Henhold til Kirkesynslovens § 29,

13. Punktum, jfr. 15. Punktum (hvilke Bestemmelser ifølge

16. Punktum ogsaa ere anvendelige paa Kirkeværger), kan

anlægges Sag mod Værgerne til under en daglig Mulkt at

efterkomme Synspaalæget jfr. Ministeriets Skriv. af 4.

August 1886*), saa ville de nu være at søge kjendte plig¬

tige hertil under den nævnte Tvang samt til Bøders Er¬

læggelse.

Bekjendtgjørelse ang. Dødsattester for dødfødte 1 Nor¬

Børn i de Tilfælde, hvor en Læge, men ingen Nr. 136.

Jordemoder har fnngeret ved Fødselen. (Justits¬

ministeriet.)

Indm. Saml. pag. 546.

Justitsmin. Skr. (til Amtmanden over Thisted

Amt) ang., at hvor det er paalagt en Herredsfoged 2. Nor¬

*) I denne Skrivelse paalagdes det Provsten i et lignende
Tilfælde ufortøvet at henvende sig til Amtmanden med
Begjæring om Søgsmaal mod Kirkeværgerne i Henhold
til Kirkesynslovens § 29 til Bøders Erlæggelse og Op¬
fyldelse af deres Forpligtelse.



2. Nov.

Skr. ang. en Epidemilæges Honorar.7481889.

2. Nov. at holde Extraret visse Gange maanedlig paa et fra

det ordinære Thingsted forskjelligt Sted, er det Dom¬

meren, og ikke Klageren, som i hvert enkelt Tilfælde

har at bestemme Stedet og Tiden for hans Sags

Behandling.

Med Hensyn til, at det er paalagt Herredsfogden i

Hassing og Refs Herreder 2 Gange maanedligt at holde

Extraret, Politiret og Skifteret i Hvidbjerg, har Underrets¬

sagfører N. N. i det med Hr. Amtmandens behagelige Skri¬

velse af 20. f. M. hertil tilbagesendte Andragende forespurgt,

om en Klager, der er bosiddende paa Thyholm, naar1)

han ønsker en privat Politisag berammet, har Ret

til at vælge, om han ønsker Sagen foretaget i Politi¬

retten i Hvidbjerg eller ved det ordinære Thingsted i

Vestervig, uanset at Indklagede og de eventuelle Vid¬

ner have Bopæl paa Thyholm, og

om Klageren, naar den private Politisag er paa¬2)

begyndt i Hvidbjerg, senere kan forlange Sagen over¬

ført til Behandling ved Politiretten i Vestervig, selv

om Indklagede modsætter sig dette.

Foranlediget heraf skal man tjenstligst melde, at Mini¬

steriet med Dem er enigt i, at begge de fremsatte Spørgs¬

maal maa besvares benægtende, idet det er vedkommende

Dommer, der i hvert enkelt Tilfælde med Hensyn til samt¬

lige foreliggende Omstændigheder og med Ansvar for Over¬

domstolene har at bestemme saavel Stedet som Tiden, da en

privat Politisag skal behandles.

Justitsmin. Skr. (til Amtmanden over Aalborg

Amt) ang., om der tilkommer en Epidemilæge Be¬

taling efter § 20 i Lov 20. April 1888 for et

Besøg hos hver af de paa Epidemisygehuset indlagte

Patienter.



Skr. ang. en Epidemlæges Honorar. 749 1889.

Med behagelig Skrivelse af 4. f. M. har Hr. Stift= 2. Nov.

amtmanden hertil indsendt en Skrivelse, hvori Stadslæge

N. N. i N. N. Kjøbstad til Veiledning ved Beregningen

af den ham som Epidemilæge under den i afvigte Sommer

i bemeldte Kjøbstad optraadte Koppeepidemi tilkommende

Betaling har forespurgt ... 4) om der tilkommer Lægen

Betaling efter Lov af 20. April f. A. § 20 for et Besøg

hos hver af de paa Epidemisygehuset indlagte Patienter..

De har i den Anledning udtalt Dem for en bekræftende

Besvarelse under Forudsætning af, at hvert Sygebesøg efter

den enkelte Patients Tilstand har været nødvendigt.

Foranlediget heraf skal man tjenstligst bemærke ... ad

4, at medens et Besøg, jfr. Lov af 20. April f. A. § 20,

ellers maa omfatte alle til samme Husstand henhørende

Personer, maa Betalingen, hvor Patienterne befinde sig

udenfor Husstanden, beregnes i Forhold til hver Patient for

sig. Ministeriet maatte derfor formene, at der maa til¬

komme Epidemilægen Betaling for et Besøg hos hver af de

Syge, der er indlagt paa Epidemihuset som lidende af en

Sygdom, der er taget under offentlig Behandling, hvorhos

man endnu skal tilføie, at det maa blive Epidemilægens

Sag at afgjøre, hvorofte det maa anses nødvendigt at tilse

de Syge, naar offentlig Behandling er anordnet.

Justitsmin. Skr. (til Amtmanden over Aalborg 2. Nov.

Amt) ang., hvor Sager til Erstatning for nforskyldt

at have været arresteret af en Undersøgelseskommis¬

sion skulle anlægges, og hvor Udskrift af Kommis¬

sionsforhøret kan faas.

I Anledning af et hertil indkommet Andragende, hvori

Gaardeier N. N. anholder om til Brug ved en Sag, som

han agter at anlægge til Erstatning for uforskyldt Vare¬

tægtsfængsel for sig og sin Hustru paa Grund af, at de



Skr. ang. Sognebeboeres Kjørselspligt.7501889

2. Nov. have været arresterede under den af den ved allerhøieste Re¬

skript af 8. Mai d. A. nedsatte Undersøgelseskommission

afholdte Undersøgelse, at erholde Udskrift af de af Kommis¬

sionen afholdte Forhør, samt forespørger, ved hvilken Ret

en Sag som den af ham paatænkte bliver at anlægge, skal

man tjenstligst anmode Hr. Stiftamtmanden om at ville

foranledige Andrageren tilkjendegivet, at Sagen maa an¬

lægges ved vedkommende Underret, og at han angaaende

Udskrift af Forhøret maa henvende sig til Kjøbenhavns

Kriminal= og Politirets Justitskontor, fra hvilket Udskrift

imidlertid ikke vil kunne meddeles gratis, medmindre An¬

drageren godtgjør at have foretaget Skridt til Sags Anlæg.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. (til Bi¬2. Nov.

skoppen over Aarhus Stift) ang., hvorvidt Sognebe¬

boerne ere pligtige til at præstere Kjørsel af Grus

til Kirkegaardsgange.

Ved med behagelig Skrivelse af 22. f. M. at indsende

et Andragende, hvori Eierinden af N. N. Kirketiende fore¬

spørger, hvorvidt Sognebeboerne ere pligtige at præstere

Kjørsel af det fornødne Grus til Gangene paa N. N. Kirke¬

gaard, hvis Udvidelse er paabudt af Kirkesynet, har Deres

Høiærværdighed bemærket, at Spørgsmaalet, hvis Afgjørelse

maa henhøre under Domstolene, formentlig maa besvares

benægtende.

Efter i Anledning heraf at have brevvexlet med Inden¬

rigsministeriet skulde Ministeriet tjenstligst anmode Dem om

at ville give Andragerinden Besked i Overensstemmelse med

Deres ovenanførte Yttringer.

Bekjendtgjørelse om Betalingen for Bekjendt¬9. Nov.

gjørelser af Anmeldelser til Handelsregistrene uden¬Nr. 138.

for Kjøbenhavn. (Justitsministeriet).



Skr. ang. Alimentationsbidrag. 751 1889.

Efter derom truffen Overenskomst med Udgiverne af 9. Nov.

den Berlingske politiske og Avertissementstidende og med

Udgiverne af samtlige Stiftstidender bliver herefter Be¬

talingen for Bekjendtgjørelser af Anmeldelser til Handels¬

registrene i Kjøbstæderne, Kjøbenhavn undtagen, og paa

Landet for hvert Blad at beregne saaledes:

Handelsregistrets Afdeling A:

Den første Anmeldelse af et Firma 1 Kr. 50 Ø.

Forandring i en tidligere sket Anmeldelse... 1 — ,,

Handelsregistrets Afdelinger B. og C.:

Den første Anmeldelse af et Firma. 2 — 50 —

Forandring i en tidligere sket Anmeldelse ... 1 — ,

Justitsmin. Skr. (til Amtmanden over Odense 11. Nov.

Amt) ang., at en Forsørgelseskommune ikke er

pligtig at refundere et først over et Aar efter For¬

faldstiden Opholdskommunen afkrævet Alimentations¬

bidrag.

Med Skrivelse af 24. September d. A. har Hr. Kam¬

merherren indsendt et Andragende, hvori N. N. Byraad

besværer sig over en af Amtmanden over Svendborg Amt

under 12. f. M. afgiven Resolution, ved hvilken bemeldte

Amt har vægret sig ved at paalægge N. N. Sognekommune

som N. N.s Forsørgelseskommune at refundere fornævnte

Kjøbstads Fattigudvalg det bemeldte N. N. paahvilende Ali¬

mentationsbidrag af 18 Kr. til et af ham med et Fruen¬

timmer i oftnævnte Kjøbstad avlet uægte Barn for Halvaaret

fra 23. November 1887 til 23. Mai 1888, hvilket Bidrag

først over et Aar efter dets Forfaldstid, nemlig den 27.

Mai d. A., afæskedes Barnefaderens Opholdskommune,

som derfor ligeledes har vægret sig ved at udbetale det.

Foranlediget heraf skal man tjenstligst melde, at Ju¬

stitsministeriet maa anse bemeldte af Svendborg Amt afgivne

Resolutian for beføiet.



1889.

12. Nov.

13. Nov.

Nr. 142.

13. Nov.

Nr. 143.

Cirk. ang. Paatale i Anl. af Jernbaneulykker.752

Justitsmin. Cirk. (til Politidirektøren i Kjøben¬

havn og samtlige Amtmænd) ang., at det fremtidig

vil være at iagttage, at der, forinden der i Sager

om Jernbanenheld og Jernbaneulykker, foraarsagede

ved Forseelser fra Funktionærerne under Statsbane¬

driften, træffes Bestemmelser enten om Aktion eller

om Jværksættelse eller Undladelse af Paaanke fra

det Offentliges Side, ved direkte Henvendelse fra

Politidirektøren eller vedkommende Amtmand gives

Generaldirektoratet for Statsbanedriften Leilighed

til at udtale sig om Sagen.

Bekjendtgjørelse om Forandring i § 4, første

Stykke, i Justitsministeriets Bekjendtgjørelse Nr. 125

af 15. December 1875 angaaende Dødsattester.

(Justitsministeriet).

Indm. Saml. pag. 548.

Anordn. indeholdende Tilføielse til Anordning

af 7. September 1888 om Posternes Benyttelse.

(Indenrigsministeriet.)

Til de i Anordning af 7. September 1888 Afsnit II.

§ 12, sidste Stykke, omhandlede særlige Tjenester og Ydelser,

som Posthusene i Henhold til Postlovens § 16, sidste

Stykke, efter Administrationens Bestemmelse kunne paatage

sig overfor de Korresponderende, naar disse herom frem¬

sætte Forlangende, henregnes endvidere Meddelelse af Kvit¬

tering for Indkjøb af Frimærker eller andre Frigjørelses¬

midler. Saadan Kvittering ere Posthusene pligtige til paa

Forlangende at meddele mod Erlæggelsen af et Gebyr af 4

Ø. for hver Kvittering.



Skr. ang. Skolemulkter. 753 1889.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. (til Skole= 16. Nov¬

direktionen for Lunde m. fl. Herreder) ang., hvor¬

nidt Nedflytning i Klassen maa anvendes som Straf.

I et med Direktionens behagelige Erklæring af 11. f.

M. hertil indsendt Andragende har Skolelærer N. N. fore¬

spurgt, hvorvidt en Lærer er berettiget til udenfor det i

Anordning af 29. Juli 1814, for Landet, Bilag A. § 22,

omhandlede Tilfælde at anvende Nedflytning af et Barn i

Klassen som Straf.

Med Hensyn til Spørgsmaalet om denne Strafs Til¬

ladelighed skal Ministeriet udtale, at man ikke kan finde, at

Straffen rammes af Forbudet i Bilag A. § 27 mod van¬

ærende Straffe, lige saa lidt som det kan antages, at det

har været Meningen at begrændse Straffens Anvendelse til

det i § 22 omhandlede Tilfælde. Ministeriet skjønner ikke

rettere, end at dette Straffemiddel, fornuftigt anvendt, kan

være af stor pædagogisk Betydning, ligesom det ogsaa efter

Ministeriet foreliggende Oplysninger maa antages, at det

hyppigt anvendes. Ministeriet maa derfor anse dette Straffe¬

middel for berettiget, hvor dette efter Lærerens Mening

egner sig bedre end andre Straffemidler til at opnaa Straf¬

fens Formaal. Dog maa man finde, at det ikke uden Skole¬

kommissionens Billigelse bør anvendes for længere Tid end

høist fjorten Dage, hvorefter Barnet maa flyttes tilbage til

sin ved Aarsprøven bestemte Plads.

I Overensstemmelse med foranstaaende skal man derfor

anmode Direktionen om at give Skolekommissionen og An¬

drageren Besked.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. (til Amt= 18. Nov.

manden over Sorø Amt) ang. Afbrydelse af Skole¬

mulkters Gjentagelsesvirkning.

Efter foregaaende Brevvexling med Amtets Provster



754 L. ang. Stempelafgiften i Anl. af et Laan.1889.

angaaende det Spørgsmaal, hvorvidt et Sogneraad kan18. Nov.

ikjende de laveste Skolemulkter efter en Sommerferie, uanset

at vedkommende Forældre for deres Børns Skoleforsømmelser

i den forud for Sommerferien gaaende Maaned have paa¬

draget sig Mulkter, har Hr. Kammerherren i behagelig Skri¬

velse af 4. d. M. indstillet til Ministeriet, at det, som

foreslaaet af Provsten for Øster= og Vester Flakkebjerg Her¬

reder, bifaldes, at der gaas tilbage til den laveste Bødesats,

dels naar der i en Maaned har været ydet Skolegang uden

nogen ulovlig Forsømmelse, dels ved Begyndelsen af ethvert

nyt Aar, regnet fra Sommerferiens Slutning.

Saaledes foranlediget skulde Ministeriet tjenstligst melde,

at Indstillingen herved bifaldes.

Lov om Stempelafgiften af de af Frederiksberg22. Nov.

Nr. 146. Kommune for et Laan paa 2,000,000 Kr. udstedte

Obligationer. (Finansministeriet.)

Vi Christian den Niende osv. G. v.: Rigs¬

dagen har vedtaget og Vi ved Vort (Samtykke stadfæstet

følgende Lov:

Frederiksberg Kommune bemyndiges til paa ustemplet

Papir at udstede Obligationer, lydende paa Ihændehaveren

eller paa Navn, for et Laan paa 2,000,000 Kr. til Dæk¬

ning af Omkostningerne ved Udvidelsen af Kommunens

Kloaksystem og forskjellige andre kommunale Arbeider og

Foranstaltninger, imod at der af de Obligationer, som i

Henhold hertil udstedes, under Et indbetales i Statskassen

den lovbefalede Stempelafgift med ⅓e pCt.

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¬23. Nov.

ring Amt) ang., efter hvilke Regler Tilsynet med



B. ang. Konvolutter til Brug i Statstjenesten. 755 1889.

en i en Fiskerkvase anbragt Dampkjedel, der er be= 23 Nov¬

stemt til at drive et Dampspil, vil være at føre.

at den omhandlede Dampkjedel ikke

kan falde ind under Lov om Tilsyn med Dampfartøier af

24. Marts 1875, jfr. Lovens § 1, og at det efter Mini¬

steriets Formening heraf er en Følge, at den maa behandles

efter de om Tilsyn med Dampkjedler paa Landjorden gjæl¬

dende Regler, hvorefter altsaa Syn af den nu vil være at

foretage efter Reglerne i Lov om Foranstaltninger til Fore¬

byggelse af Ulykkestilfælde ved Brug af Maskiner af 12.

April 1889 § 13.

Bekjendtgjørelse ang. Konvolutter til Brug i 26. Nov.

Statstjenesten. (Ministeriet for Kirke= og Undervis= Nr. 148.

ningsvæsenet).

I Henhold til Reglement af 26. Mai 1888, 2. Affnit

§ 1 skal Ministeriet herved henlede Opmærksomheden paa

tvende Prislister over Konvolutter, som man kan anbefale

til Brug i Statstjenesten, nemlig:

1. Prisliste over „Dokument=Konvolutter af Normal¬

papir“ fra P. Bjørnbaks Fabrik, Kjøbenhavn,

omfattende 21 forskjellige Slags Konvolutter af Pa¬

pir dels af Stofklasse II. og Styrkeklasse III. og

dels af Stofklasse III. og Styrkeklasse V.

Prisliste over „Konvolutter af Normalpapir“ fra2.

Chr. Heegaard, Kjøbenhavn, indeholdende 13 for¬

skjellige Slags Konvolutter, alle af Papir af Stof¬

klasse III. og Styrkeklasse V.

Det tilføies, at Ministeriet fremtidig ikke vil lade

Bekjendtgjørelser angaaende Anbefalinger af Konvolutter til

Brug i Statstjenesten udgaa hvert Aar, men kun, naar der

findes særlig Anledning dertil.



1889.

26. Nov.

27. Nov.

756 Skr. arg. Udvandringshjælp til Fattiglemmer.

Indenrigsmin. Skr. (til Amtmanden over Kjø¬

benhavns Amt) ang., at Reiseunderstøttelser af

Kommunen til paa Fattiggaarden indlagte Personer,

der onske at udvandre, ikke bor gives, idet de navn¬

lig ikke kunne betragtes som Fattigunderstøttelse.

I Anledning af den med Amtets Skrivelse af 7. d.

M. modtagne Erklæring fra N. N. Byraad, hvoraf fremgaar,

at Byraadet af Kommunens Midler har anvendt et Beløb

af 230 Kr. som Reiseunderstøttelse for den i N. N. Kjøbstad

forsørgelsesberettigede, paa Fattiggaarden sammesteds indlagte

Skomagersvend N. N., der ønskede at udvandre til Amerika,

skulde man til behagelig Efterretning og videre Bekjendt¬

gjørelse tjenstligst melde, at Byraadet har været uberettiget

til at paadrage Kommunens Kasse den omhandlede Udgift,

der navnlig ikke kan betragtes som Fattigunderstøttelse (jfr.

Indenrigsministeriets Skrivelse af 19. Marts 1870 i De¬

partementstidende for samme Aar Side 313).*)

Institsmin. Skr. (til Amtmanden over Randers

Amt) ang., at der ved Ordene i § 21 i Epidemi¬

loven „udenfor det i § 11 omhandlede Tilfælde, at

den Paagjældende ikke kan flyttes“ alene sigtes til

det Tilfælde, at Flytningen ikke kan ske paa Grund

af den Syges Tilstand.

I det med Hr. Kammerherrens behagelige Skrivelse

af 7. ds. hertil indsendte Andragende har Gaardeier N. N.

anholdt om Tilbagebetaling af et Beløb, stort 33 Kr. 59

Ø., hvilket Beløb, der var medgaaet til Medicin til hans

Børn, som vare angrebne af Difteritis under en under

offentlig Behandling tagen Epidemi af denne Sygdøm i

N. N. Herred, derefter af ham efter Paakrav er indbetalt

til Amtsrepartitionsfonden.

* Se nærværende Samlings 9. Hæfte pag. 4.



Skr. ang. Protokoller over ikke=afgiftspl. Hunde. 757 1889.

Foranlediget heraf skal man tjenstligst melde, at Ju= 27. Nov.

stitsministeriet med Dem er enigt i, at det anførte Beløb

ikke kan refunderes Andrageren, da der ved de i § 21 af

Lov af 20. April f. A. om Foranstaltninger mod Udbredelse

af smitsomme Sygdømme indeholdte Ord „udenfor det i

§ 11 omhandlede Tilfælde, at den Paagjældende ikke kan

flyttes“ alene sigtes til det Tilfælde, at Flytningen ikke kan

hvilket efter denske paa Grund af de Syges Tilstand —

af Distriktslægen afgivne Erklæring ikke i nærværende Til¬

fælde kan anses at have foreligget — men derimod hverken

til det Tilfælde. at Flytning ikke kan ske, fordi intet

Sygelokale er indrettet, eller til det Tilfælde, at den ikke

sker, fordi de Syge — som i nærværende Sag Andragerens

Børn behørig kunne isoleres i Hjemmet. Efter den

Anledning, som en af den overordentlige Sundhedskommis¬

sion for vedkommende Herred afgiven Erklæring dertil giver,

skal man derhos ikke undlade at tilføie, at Ministeriet, som

det iøvrigt fremgaar af det Foranførte, ligeledes med Dem

maa være enigt i, at Udgiften til Forsyning med Medicin

under en Sygdom under offentlig Behandling vil være at

afholde af vedkommende Private i det i Slutningen af den

citerede Lovs § 21, første Stykke, omhandlede Tilfælde.

Jnstitsmin. Skr. (til Amtmanden over Odense27. Nov.

Amt) ang., at Sognefogderne ere pligtige at føre

Protokol over de ikke=afgiftspligtige Hunde.

I Anledning af et Andragende, hvori nogle Formænd

for Sogneraad i N. N. Herred forespørge, om Sogne¬

fogderne ikke i Henhold til Lov af 12. April d. A. om

Hundeafgift m. m. ere pligtige til at føre Protokoller over

de afgiftsfrie Hunde, skal man tjenstligst melde, at Mini¬

steriet maa anse det som en nødvendig Følge af Bestemmelsen

i bemeldte Lovs § 7 om, at Aumeldelse af ikke=afgifts¬

Tolvte Hæfte. 33



1889.

27. Nov.

29. Nov.

758 Skr. ang. Betalingen for Syn af Dampkjedler.

pligtige Hunde skal ske til Sognefogden, i Forbindelse med

Bestemmelsen i § 6 om, at Sognefogden fører Tilsyn med

Vedtægternes Overholdelse, at han maa føre en Protokol

over de ikke=afgiftspligtige Hunde.

Med Hensyn til de øvrige i Deres ovennævnte Skrivelse

berørte Spørgsmaal maa man henvise til Ministeriets Cir¬

kulære af 14. September d. A., hvoraf formentlig til¬

strækkelig klart fremgaar, at Sognefogdens Pligter i Henhold

til Loven ikkun gaa ud paa at føre Tilsyn med Over¬

trædelsen af Vedtægterne om Hundetegns Løsning og at

modtage Anmeldelse om ikke=afgiftspligtige Hunde, hvilken

sidste Anmeldelse ifølge Loven skal ske til Sognefogden.

Justitsmin. Cirk. (til Overpræsidenten i Kjø¬

benhavn og samtlige Amtmænd) ang. Fremgangs¬

maaden ved Betalingen for Syn af Dampkjedler paa

Landjorden.

Da ifølge § 13, 2. Stykke i Lov af 12. April d. A.

om Foranstaltninger til Forebyggelse af Ulykkestilfælde ved

Brug af Maskiner m. m. den ved Lov af 24. Marts 1875

§ 16 foreskrevne Betaling for Syn af Dampkjedler paa

Landjorden fremtidigt skal erlægges til Statskassen, er der

efter forndgaaende Brevvexling med Finantsministeriet af

Justitsministeriet truffen følgende Ordning i saa Hen¬

seende:

Et Duplikat af Synsforretningen fremsendes af ved¬

kommende Fabrikinspektorat til Løsning paa en Amtstue,

Amtstuefilial eller i de Kjøbstæder, hvor ingen saadan findes,

Toldkasse, samtidigt med at den, hvem det paahviler at

betale Forretningen, sættes i Kundskab om, at han inden

6 Uger har at henvende sig til vedkommende Amtstue, Amt¬

stuefilial eller Toldkasse for at erholde Duplikatet udleveret

mod Erlæggelse af den i Henhold til § 16 i Lov af 24.
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Marts 1875 om Tilsyn med Dampkjedler paa Landjorden

beregnede Betaling, eventuelt med Tillæg af de Omkost¬

ninger, der i Henhold til sidste Stykke af § 12 i nævnte

Lov i visse Tilfælde ville være at udrede. I Overens¬

stemmelse hermed ere de paagjældende Oppebørselsbetjente

instruerede, jfr. Cirkulære Nr. 234 af 18. Oktober d. A.

fra Generaldirektoratet for Skattevæsenet, Cirkulære Nr.

237 af 24. Oktober d. A. fra 2. Revisionsdepartement

samt Generaldirektoratets Cirkulære Nr. 249 af 31. Oktober

d. A., idet det særligt er paalagt dem at gjøre Indberetning

til vedkommende Amt, for Kjøbenhavns Vedkommende til

Overpræsidenten, naar Duplikatet ikke indløses inden den

foreskrevne Frist ved Indbetaling af de paagjældende Beløb.

Idet man bemærker, at Justitsministeriet maa anse det

for ønskeligt, at der, forinden der skrides til Udpantning,

finder et yderligere Paakrav Sted, skal man tjenstligst an¬

mode Dem om, naar De modtager en saadan Indberetning

om Restancer, at ville paalægge de Betalingspligtige inden

en af Dem fastsat kort Frist ved Kvittering fra vedkommende

Amtstue eller Toldkasse at godtgjøre, at Betaling har

fundet Sted, samt om, forsaavidt denne Frist oversiddes, at

tilstille vedkommende Foged Indberetning til Foretagelse af

Udpantning for de endnu ubetalte Restancer, samt med

Anmodning om, dersom noget Beløb maatte vise sig at

være uerholdeligt, at meddele dette til det paagjældende

Fabrikinspektorat.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. (til Skole= 29. Nov.

direktionen for Vester Han Herred) ang., at kun

Medlemmer af Folkekirken kunne sidde i Skole¬

kommissionerne.

I et til Indenrigsministeriet indgivet af, en Gjenpart

af en Skrivelse fra Hr. Amtmanden af 24. April sidstleden

1889.

29. Nov.
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29. Nov. ledsaget Andragende, hvilken Sag af Indenrigsministeriet

er afgiven til dette Ministerium, har Gaardeier N. N., der

som Medlem af N N. Sogneraad i Raadets Møde den 5.

Januar d. A. valgtes til Medlem af Skolekommissionen for

et Tidsrum af 3 Aar, forespurgt, hvorvidt Sogneraadet har

været berettiget til i Henhold til et derom modtaget Paa¬

læg fra Provsten paa Skoledirektionens Vegne at kassere

det nævnte Valg, fordi Andrageren ikke er Medlem af

Folkekirken.

Saaledes foranlediget skulde man tjenstligst melde, at

Ministeriet i Overensstemmelse med, hvad man tidligere har

udtalt*), maa fastholde, at da Lovgivningen til Skolekommis¬

sionen har henlagt det nærmeste Tilsyn med Skoleundervis¬

ningen, af hvilken Undervisning i Religion efter Folkekirkens

Lære er det vigtigste Fag, samt med Skolelærernes Embeds¬

førelse, og disse i alt Fald kun ganske undtagelsesvis kunne

være af en anden Trosbekjendelse end Folkekirkens og tillige

ofte ere Kirkebetjente, vil Hvervet som Medlem af Skole¬

kommissionen ifølge dettes Natur ikke kunne udøves af an¬

dre end Medlemmer af Folkekirken.

Da det efter det foreliggende maa anses som uomtviste¬

ligt, at Frimenigheden i N. N., hvoraf Andrageren er

Medlem, staar uden for Folkekirken, maa Ministeriet derfor

finde, at Sogneraadet har været berettiget til at kassere det

paa Andrageren faldne Valg som Medlem af Skolekommis¬

sionen.

Bekjendtgjørelse ang. Autorisation af nogle2. Dec.

Blæksorter til Brug i Statstjenesten. (MinisterietNr. 251.

for Kirke= og Undervisningsvæsenet)

Foruden de i Ministeriets Bekjendtgjørelse af 24. Au¬

* —

*) Ifr. Ministeriets Skriv. til Skoledirektionen for Nørvang
og Tørrild Herreder af 26. Februar 1886 (se oven¬
for Side 17).
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gust d. A. autoriserede Blæksorter antoriseres herved yder¬

ligere for et Tidsrum af 3 Aar fra Dato nedennævnte

Blæksorter til Brug i Statstjenesten i Henhold til de i Be¬

kjendtgjørelse af 23. Februar d. A. indeholdte Bestemmelser,

idet tilføies, at vedkommende Fabrikanter eller Forhandlere

have erklæret at ville lade Blækket forhandle til de vedføiede

Priser til de i den sidstnævnte Bekjendtgjørelses § 5 nævnte

Personer.

Klasse I.

pr. ⅓ Pot
a. Skriveblæk:

(1 Litr.)

Hoffmeyer, Grenaa Apothek: Grenaa Blæk,

Kopieringsblæk. 1 Kr. ,, Ø.

Aug. Leonhardi, Dresden, (Paritz Gott¬

schalck, Kjøbenhavn): Prima schwarze

Gallustinte  — 75 —

C. Thyge Ludvigsen &amp; Ko., Kjøbenhavn:

Galæbleblæk 1 — ,,

Samme: Tanninblæk 1 — ,,

Carl Lund, Korsør Apothek: Jerngallus¬

blæk (uden Flaske) 1 — 50 —

N. Th. Nielsen, Hjørring Apothek, Skrive¬

blæk (uden Flaske) 1 — 15 —

b. Kopiblæk:

Ed. Beyer, Chemuitz (Aug. Nielsen, Kjø¬

benhavn): Unübertreffliche Kopirtinte

1 — 50 —tiefschwarz

E. A. Jerichau, Kjøbenhavn: Bængalin,

1 — 25 —Kontor= og Kopiblæk (uden Flaske)..

C. Thyge Ludvigsen &amp; Ko., Kjøbenhavn:

1 — 25Archivblæk

S. Madsen &amp; Ko Kjøbenhavn: Merkantil

1 — 25 —Zeolin Skriv= og Kopiblæk (uden Flaske)

33“

1889.
———

2. Dec.
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pr. 1 Pot

(1½ Litr.)

N. Th. Nielsen, Hjørring Apothek: Skrive¬

og Kopiblæk (uden Flaske)  1 Kr. 40 Ø.

Stafford (Axel E. Aamodt, Kjøbenhavn):

Blue black office ink1 — 75 —

Samme: Machine copying ink. ... 2 — ,

Stephens, London (Barth &amp; Jensen, Kjø¬

benhavn): Blue black copping Huid. 2 — ,

Klasse II.

C. W. Bergh, Christiania (Eduard Otto &amp;

Ko Kjøbenhavn): Sortviolet Kopiblæk1 — 80 —

Ed. Beyer, Chemnitz (Aug. Nielsen, Kjø¬

benhavn): Eisengallustinte für Behörden,

dunkelblauscharz1 — 10 —

Aug. Leonhardi, Dresden (Paritz Gott¬

schalck, Kjøbenhavn): Tiefschwarze Tinte , — 75—

P. Sørensen &amp; Ko., Kjøbenhavn: Børs¬

blæk (uden Flaske)1 —

C. Thyge Ludvigsen &amp; Ko., Kjøbenhavn:

1 — 25Prima Kopiblæk.

Stephens, London (Barth &amp; Jensen, Kjø¬

benhavn): Encre d Serire ct å copier

— 75trés nolr

Det bemærkes, at E. A. Jerichau som Følge af, at

hans fornævnte Blæk, betegnet „Bængalia, Kontor= og

Kopiblæk“ er blevet autoriseret som Kopiblæk, har forandret

Betegnelsen paa det i Bekjendtgjørelse af 24 August d. A.

under samme Betegnelse som Skriveblæk autoriserede Blæk

til: „Bængalin Skriveblæk“ og samtidig sat Prisen for det

til 1 Kr. pr. ⅓ Pot (1s Litr.) uden Flaske, samt at det

er blevet tilladt, at den for Fabrikant Louis Stoess under

Betegnelsen „Doppel Kopirtinte“ i nævnte Bekjendtgjørelse
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autoriserede Blæksort fremtidig betegnes: „Monopol doppel 2. Dec.

Kopirtinte“

Kirke= og Undervisningsmin Skr. (til Amt¬ 3. Dec.

manden over Svendborg Amt) ang., at Bestyrelsen

for et Sogus „de Fattiges Kasse“ er uberet¬

tiget til at yde Hjælp til en i Sognet forsørgel¬

sesberettiget men udenfor Sognet boende Person.

I Anledning af en fra Indenrigsministeriet til Mini¬

steriet for Kirke= og Undervisningsvæsenet oversendt Sag,

hvori der blandt Andet var Spørgsmaal om, hvorvidt Be¬

styrelsen for N. N. Sogns „de Fattiges Kasse“ havde

overskredet sin Myndighed ved af Kassen at yde Hjælp til

Skræder H., uagtet han havde Bopæl udenfor Sognet, har

Ministeriet ladet tilkjendegive den nævnte Bestyrelse under

Henvisning til Indenrigsministeriets Cirkulærskrivelse af 1.

Mai 1877, at Bestemmelsen for „de Fattiges Kasse“ er at

komme de sig i Sognet opholdende Trængende til Hjælp,

og at den har været uberettiget til at yde den i N. N. Sogn

forsørgelsesberettigede, men i Nyborg Kjøbstad bosatte Skræ¬

der H. Hjælp under hans Ophold i sidstnævnte By.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. (til Skole= 5. Dec.

direktionen for Anst m. fl. Herreder) ang., at en

Lærer har Ret til 1 Kr. i Skolepenge for hvert

Barn, der søger Skolen.

I Anledning af Deres Høiærværdigheds Forespørgsel i

behagelig Skrivelse af 28. f. M. om, hvorvidt der til¬

kommer Lærerne ved fire Skoler i N. N. Kommune Skole¬

penge af de Børn, som søge Skolerne, og om Lærerne, der

hidtil ikke have oppebaaret Skolepenge, ere berettigede til

at afkræve Sogneraadet de dem herfor tilkommende Beløb,
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5. Dec. skulde Ministeriet tjenstligst melde, at det kan tiltræde Deres

Udtalelse om, at Lærerne i Henhold til Lov af 8. Marts

1856 have Ret til 1 Kr. i Skolepenge af hvert Barn, der

søger Skolen, hvad enten denne Indtægt staar opført mel¬

lem Embedets Lønningsindtægter eller ikke. Det tilføies i

øvrigt, at kun Timelærere i Heuhold til de gjældende Be¬

stemmelser ere udelukkede fra Ret til at oppebære Skole¬

penge.

6. Dec. Institsmin. Skr. (til Amtmanden over Aalborg

Amt) ang., at det i Justitsministeriets Cirknlære af

1. Oktober 1887 givne Paalæg til Politimestrene

om at sætte Distriktslægerne i Kundskab om mod¬

tagne Aumeldelser i Henhold til Lov om smitsomme

Sygdømme hos Husdyrene af 29. December 1857

ogsaa omfatter den i Kundgjørelse af 29. Januar

1873 omhandlede Sygdøm.

I behagelig Skrivelse af 26. f. M. har Hr. Stift¬

amtmanden forespurgt, om Justitsministeriets Cirkulære af

1. Oktober 1887, hvorved det er paalagt Politimestrene

strax at sætte vedkommende Distriktslæge i Kundskab om de

Anmeldelser, som de maatte modtage i Henhold til Lov om

smitsomme Sygdomme hos Husdyrene af 29. December

1857 § 4 angaaende de i Lovens § 2, jfr. Kundgjørelse af

10. April 1875, nævnte Sygdømme, ogsaa omfatter den i

Kundgjørelsen af 29. Januar 1873 ommeldte Sygdom: milt¬

brandartet Rosen.

Foranledigt heraf skal man tjenstligst melde, at da den i

Cirkulæret paabudte Anmeldelse omfatter alle de i Loven af

29. December 1857 § 2 ommeldte Sygdømme, altsaa ogsaa

de Sygdomme, paa hvilke Lovens Bestemmelser ved en af

Indenrigsministeriet i Henhold til § 2, sidste Stykke, udfær¬
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diget Kundgjørelse ere gjorte anvendelige, vil der ogsaa være 6. Dec.

at gjøre Anmeldelse til Distriktslægerne om den i Kund¬

gjørelse af 29. Januar 1873 omhandlede Sygdom blandt

Husdyrene.

Justitsmin. Skr. (til Amtmanden over Veile 6. Dec.

Amt) ang., at Thinglæsning af et Testament med

tilhørende Konfirmation først skal foregaa, naar der

falder Arv, og skal ske ved det Værnething, som

vedkommende Arvinger paa den Tid have.

Efterat der under 14. f. M. herigjennem er udfærdiget

allerhøieste Konfirmation paa et af N. N. og Hustru af

N. N. Kjøbstad under 22. Oktober d. A. oprettet Testament,

blandt Andet paa Vilkaar, at Konfirmationen tilligemed det

Fornødne af Testamentet læses til Thinge for at kunne

gjøres gjældende imod Trediemand, har Fuldmægtig N. N.

paa Vedkommendes Vegne forespurgt, til hvilket Tidspunkt

og ved hvilket Værnething den ommeldte Thinglæsning bør

finde Sted.

Foranlediget heraf skal man tjenstligst anmode Dem

om at ville foranledige Andrageren tilkjendegivet, at Thing¬

læsningen først skal foregaa, naar der falder Arv, og at den

bør ske ved det Værnething, som vedkommende Arvinger til

den Tid maatte have.

Justitsmin. Skr. (til Indenrigsministeriet) ang., 7. Doc.

at der intet er til Hinder for, at f. Ex. et Penge¬

institnt, der har anmeldt en enkelt Direktør som

Signaturberettiget, i sine Vedtægter forlanger, at

hans Underskrift skal ledsages af Kontrasignatur eller

af andre Bestyrelsesmedlemmers Underskrift, men at

Ikke=Jagttagelsen af saadanne, den Signaturberet¬
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7. Dec. tigede paalagte Indskrænkninger i Almindelighed ikke

er forbindende for Trediemand.

I det med Indenrigsministeriets behagelige Skrivelse

af 18. f. M. hertil fremsendte Andragende har Direktionen

for N. N. By og Omegns Spare= og Laanekasse fore¬

spurgt, om der er Noget til Hinder for i Anmeldelsen til

Handelsregistret at angive en anden Regel med Hensyn til

Signatur end den, der følges i Praxis, f. Ex. i Anmeldelsen

kun at angive at den administrerende Direktør tegner

Firma, og dog i Praxis — i Overensstemmelse med Spare¬

kassens Vedtægter — at fordre, at en Direktør tilligemed

Bogholderen eller en Assistent skulle underskrive i Spare¬

kassebøgerne, eller at tre Direktører skulle underskrive med

Hensyn til Gjældsbeviser og Kontrakter.

Foranlediget heraf skal man tjenstligst melde, at medens

der overensstemmende med Firmaloven ikke kan modtages

nogen Anmeldelse, der for Signaturens Vedkommende gaar

ud paa at begrændse denne paa anden Maade end ved, at

Signaturen er indskrænket til i alle Forretningens Anlig¬

gender kun at kunne meddeles af flere Deltagere eller Be¬

styrelsesmedlemmer i Forening, og medens det som Følge

heraf er nødvendigt, at Vedtægterne hjemle en saadan

Signatur, er der Intet til Hinder for, at Selskabets Ved¬

tægter gjøre det til Pligt for den som uindskrænket Signatur¬

berettiget Anmeldte at lade sin Signatur ledsage af Kontra¬

signatur eller i visse Tilfælde af flere Deltageres eller Be¬

styreres Medunderskrift, men at en Ikkeiagttagelse af saa¬

danne, den Signaturberettigede paalagte Indskrænkninger

selvfølgelig ikke i Modstrid med det Anmeldte kan være for¬

bindende for Trediemand, medmindre i alt Fald denne

særlig er gjort bekjendt med eller kan overbevises om at have

været bekjendt med, at den Signaturberettigede overtraadte

Grændserne for den ham tilkommende Beføielse.
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Lov om Forbud mod Efterligning af Frimærker 9. Dec.

og andre Frigjørelsesmidler. (Indenrigsministeriet.) Nr. 152.

Indm. Saml. pag. 548.

Lov ang. en forhøiet Ligning til Viborg Amts 9. Dec.

Skolefond. (Ministeriet for Kirke= og Undervis= Nr. 153.

ningsvæsenet.)

Indm. Saml. pag. 549.

Lov om Udvidelse af Adgangen til Kreditoplag.9. Dec.

(Finansministeriet.) Nr. 154.

Indm. Saml. pag. 549.

Institsmin. Skr. (til Amtmanden over Holbæk 9. Dec¬

Amt) ang., hvorvidt en Herredsfoged er beret¬

tiget til at nægte Thinglæsning af et Skjøde,

forinden der præsteres Bevis for, at den den solgte

Eiendom som Arvefæstegaard paahvilende Arvefæste¬

afgift samt Rekognition ved Eierskifte er betalt.

at Justitsministeriet vel fastholder

den i Skrivelse af 24. Juni 1857 udtalte Formening om,

at kontraktmæssige Bestemmelser ikke kunne begrunde Næg¬

telse af Thinglæsning af Dokumenter, men kun eventuelt

medføre Retsanmærkning, men at Ministeriet, da Spørgs¬

maalet henhører under Retsbetjentens Afgjørelse paa eget

Ansvar, ikke kan give ham noget Paalæg.

Instrux for Fabrikinspektørerne med Hensyn til 10. Dec¬

de under Justitsministeriets Omraade henhørende

Forretninger. (Justitsministeriet).

I. Fabrikinspektørerne have hver for sit Inspektorats



1889.

10. Dec.

Instrux for Fabrikenspektørerne.768

Vedkommende, dels ved deres personlige Virksomhed, dels

ved Bistand af de under dem ansatte Assistenter, at føre

det ved Lov af 24. Marts 1875 anordnede Tilsyn med

Dampkjedler paa Landjorden og besørge de ved denne Lov

anordnede Syn og Prøver foretagne, samt at føre det ved

Lov af 12. April d. A. angaaende Foranstaltninger imod

Ulykkestilsælde ved Brug af Maskiner anordnede Tilsyn med

Maskiner, for saa vidt angaar Fabriker og fabrikmæssigt

drevne Værksteder og Arbeidssteder samt alle ved Damp¬

kraft, Gaskraft eller Lignende drevne Maskiner. De have

at føre det nævnte Tilsyn overensstemmende med de For¬

skrifter, som indeholdes i ovenanførte Love og de sig dertil

sluttende Auordninger, samt denne Instrux og de Anvis¬

ninger, der for særlige Tilfælde maatte blive dem meddelte

af Justitsministeriet.

2. Fabrikinspektørerne have, for saa vidt ovennævnte

Forretninger blive at udføre af deres Assistenter, at meddele

disse den fornødne Instruktion og i det Hele at veilede dem

samt at kontrollere deres Virksomhed, dels ved Gjennem¬

gaaelse og Prøvelse af de fra Assistenterne indgaaende Ind¬

beretninger, Rapporter og Regnskaber, dels ved Eftersyn i

fornødent Omfang i de Tilsynet underlagte Virksomheder.

De have ved indbyrdes Konference at førge for, at der paa

Omraader, for hvilke der ikke er fastsat bestemte Regler,

saavidt muligt træffes ensartede Afgjørelser, ligesom de have

at gjøre hinanden bekjendte med Behandlingen og Afgjørel¬

sen af Sager —saavel Dampkjedelloven som Maskin¬

beskyttelsesloven vedrørende — som have Betydning udover

det enkelte foreliggende Tilfælde.

Alle Instruktioner, der give almindelige Regler for

Assistenternes Virksomhed, bør udgaa fra Fabrikinspektørerne

Fællesskab og meddeles Justitsministeriet.

3. Fabrikinspektørerne have overensstemmende med de

af Justitsministeriet godkjendte Skemata at føre Protokol
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1) over Dampkjedler og Lokomobiler i det paagjældende 10. Dec.

Tilsynsomraade, ordnede efter Kjedlernes Alder.

over Fabriker og fabrikmæssigt drevne Værksteder,2)

som falde ind under Lov af 12. April 1889.

over Landbrug og Meierier og andre ikke industrielle3)

Virksomheder med mekanisk Bevægkraft, som ere

undergivne Fabrikinspektoratets Tilsyn i Henhold til

Lov af 12. April 1889.

I de tvende sidste Protokoller er Ordningen juris¬

diktionsvis.

Journal over Sager, der indkomme til Behandling4)

ved Inspektoratet.

5) Brevbog over ind= og udgaaende Breve og For¬

sendelser.

En af Justitsministeriet autoriseret Kassebog over de6)

af Inspektøren modtagne forskudsmæssige Summer

og over deraf udbetalte Beløb.

Journal over de Statskassen for Syn af Dampkjedler7)

tilkommende Gebyrer.

Tillige føres Kopibog for udgaaende Skrivelser af

nogen Betydning, særlig Erklæringer og Indberetninger til

Ministeriet samt Meddelelser og Ordrer til Assistenterne.

4. Naar Fabrikinspektørerne fra Assistenterne modtage

Beretninger om afholdte Syn over Dampkjedler, have de,

for saa vidt der ikke er forefundet Mangler ved Kjedler,

som skulle foranstaltes rettede — eventuelt gjøre et nyt Syn

eller et Eftersyn af Assistenten nødvendigt, at sende

Duplikatet af Synsforretningen til Indløsning paa den for

Forretningens Rekvirent bekvemmest beliggende Amtstue,

Amtstuefilial eller Toldkasse (for Kjøbenhavns Vedkommende

Kjøbenhavns Amtstue). I denne Henseende paahviler det

Fabrikinspektørerne at iagttage følgende Omgang:

1) Forretningens Rekvirent sendes Meddelelse om, at

han inden 6 Uger vil have at indløse Duplikatet af
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Synsforretningen ved det paagjældende Oppebørsels¬

kontor mod Erlæggelse af den foreskrevne Betaling.

Samtidigt hermed har Fabrikinfpektoratet at frem¬2)

sende Duplikatet af Beskrivelsen til den paagjældende

Amtstue eller Toldkasse (for Amtstuefilialernes Ved¬

kommende til den Amtstue, hvorunder Filialen hører)

ledsaget af en Regningsblanket, hvorpaa Betalingens

Størrelse er angivet.

3) Derhos bliver der at meddele vedkommende Revi¬

—sionsdepartement for Amtstuernes Vedkommende

1. og for Toldkassernes Vedkommende 2. Revisions¬

departement —Underretning om, til hvilket Oppe¬

børselssted Duplikatbeskrivelsen er sendt og hvilket

Beløb der skal erlægges ved dens Udlevering, i hvil¬

ken Henseende Fabrikinspektørerne ville have at iagt¬

tage den Forretningsgang, som foreskrives af de

paagjældende Revisionsdepartementer.

Saafremt Synsforretningen ikke har kunnet fore¬5.

tages paa Grund af Mangler ved Kjedlen eller Forbe¬

redelserne til Synsforretningen, have Inspektørerne paa

Grundlag af den fra Assistenterne modtagne Rapport i

Henhold til § 12, sidste Stykke, i Lov af 24. Marts 1875

at foretage det Fornødne til Iværksættelse af ny Trykprøve,

ved hvilken alle Omkostninger afholdes af Kjedelbrugeren.

Disse Omkostninger inkasseres sammen med den Statskassen

tilkommende ordinære Betaling for de tvende Syn.

Saafremt Synsforretningen vel har ladet sig udføre

paa anordningsmæssig Maade, men der ved Synet har vist

sig Mangler ved Kjedlen, som skulle rettes, forinden sammes

fortsatte Brug kan tilstedes, sender Fabrikinspektøren Med¬

delelse til den paagjældende Kjedelbruger om, at Synsfor¬

retningen ikke indsendes til Løsning, forinden Manglerne

ere afhjulpne, idet der samtidig angives den Maade, paa

hvilken det for Inspektoratet vil være at godtgjøre, at Kjed¬
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len er bleven bragt i anordningsmæssig Stand — even= 10. Dec.

tuelt ved et nyt Syn eller et Eftersyn af den paagjældende

Assistent efter Reglerne i § 12 sidste Stykke i Lov af 24.

Marts 1875.

Saafremt en ny faststaaende Kjedel trykprøves, førend

Armatur er paasat, gives der Synsforretningen Paategning

om, at Kjedlen ikke maa tages i Brug, førend Manglerne

ere afhjulpne og dette godtgjort ved Attest fra Inspektoratet.

6. Fabrikinspektørerne modtage hvert Kvartal for¬

skndsvis Beløb til Afholdelse af de Udgifter, som Tilsynet

bortset fra Lønninger og de til Fabrikinspektørernes Kon¬

torhold medgaaende Beløb medfører. Af disse Beløb til¬

stille Inspektørerne ligeledes forskudsvis Assistenterne de

fornødne Beløb maanedligt. De fra Assistenterne maa¬

nedlig modtagne Regnskaber over de af dem afholdte Ud¬

gifter blive at gjennemgaa af Fabrikinspektørerne, som lige¬

ledes have at gjennemgaa Assistenternes Aarsregnskab for

Finantsaaret. Dette indsendes med de Bemærkninger,

hvortil Inspektørerne finde Anledning, tilligemed Aars¬

regnskabet for de af Inspektørerne afholdte Udgifter til 1.

Revisionsdepartement.

En skematisk Oversigt over de Udgifter ved selve In¬

spektoratet og de forskjellige Kredse, som ere afholdte af den

hver af Inspektørerne forskudsvis anviste Sum, indsendes

maanedlig til Justitsministeriet, ledsaget af lignende Over¬

sigt over de Gebyrer og den Betaling, som tilkommer

Statskassen for de i Maanedens Løb foretagne Syn.

7. Fabrikinspektørerne have aarlig inden 3 Maaneder

efter Finantsaarets Udløb at tilstille Justitsministeriet en

samlet Indberetning over hele Tilsynets Virksomhed i det

forløbne Finantsaar, ledsaget af Oversigt over de medgaaede

Udgifter og de Beløb, der ere beregnede til Indtægt for

Statskassen i Anledning af de i Finantsaaret foretagne

Synsforretninger over Dampkjedler.
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——

10. Dec.

11. Doc.

Nr. 155.

14. Dec.
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8. I Fabrikinspektoraternes Arkiv opbevares, foruden

den tjenstlige Korrespondance — de originale Synsforret¬

ninger over Dampkjedler, ordnede jurisdiktionsvis og ind¬

lagte i Omslag, i hvilke alle hver enkelt Kjedel vedrørende

Papirer skulle samles. Over Synsforretningerne føres

„Seddelkatalog“ ordnet efter Kjedlernes Identitetsmærke og

ved Bladenes forskjellige Farve angivende Kjedlens Art.

9. Naar Overtrædelse af Lov af 24. Marts 1875 om

Tilsyn med Dampkjedler paa Landjorden eller af Lov af

12. April 1889 om Foranstaltninger til Forebyggelse af

Ulykkestilfælde ved Brug af Maskiner m. m. komme til

Fabrikinspektørernes Kundskab, have de derom at foranledige

gjort eller gjøre behørig Anmeldelse i Kjøbenhavn til Politi¬

direktøren og udenfor Kjøbenhavn til vedkommende Politi¬

mester.

Disse Anmeldelser skulle indeholde en kort Fremstilling

af den begaaede Lovovertrædelse og være ledsagede af de

Beviser, som Tilsynet maatte have ihænde. I Overens¬

stemmelse hermed ville Fabrikinspektørerne have at instruere

de dem underlagte Assistenter i den nævnte Henseende.

For saa vidt saadant forlanges, ville Fabrikinspektørerne

eller de dem underlagte Assistenter endvidere have at yde

Politiet eller Retterne al den Bistand, som de maatte være

istand til, til Tilveiebringelse af Oplysninger i Sager om

Overtrædelser af de nævnte to Love.

Bekjendtgjørelse ang. Undtagelse fra Bestem¬

melsen i Lov om Lærlingeforholdet af 30. Marts

1889 § 7 sidste Stykke. (Indenrigsministeriet.)

Indm. Saml. pag. 549.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. (til Skole¬

direktionen for Baarse=Møenbo Herreder) ang., i
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hvilke Tilfælde der i Henhold til Kirke= og Under= 14. Dec.

visningsministeriets Cirkulære af 19. Marts 1889

Post 7 skal indsendes Indberetninger til Skole¬

direktionerne om Skolestuernes Benyttelse til andet

Diemed end Skolebrug.

at der herved alene er sigtet til de i

Cirkulærets Post 4 ommeldte Tilfælde, hvor den stedlige

Autoritet, efterat Direktionen dertil har meddelt en alminde¬

lig Bemyndigelse, meddeler Tilladelse til de enkelte Møders

Afholdelse.

Justitsmin. Skr. (til Amtmanden over Svend¬ 16. Dec.

borg Amt) ang., at Betalingen for Syn af en

Hestegang og den af samme drevne Tærskemaskine

er som for Eftersyn af 2 selvstændige Maskiner

samt at Tilsynsaaret regnes fra den Dag, Loven af

12. April 1889 træder i Kraft.

Med behagelig Skrivelse af 5. ds. har Hr. Kammer¬

herren hertil indsendt et Andragende, hvori N. N. Sogne¬

raad forespørger:

hvorvidt de i Lov om Foranstaltninger til Fore¬1)

byggelse af Ulykkestilfælde ved Brug af Maskiner m.

m. af 12. April d. A. § 11, kfr. § 15, ommeldte

kommunale Tilsynsmænd kunne fordre Betaling som

for Eftersyn af 2 selvstændige Maskiner, naar de

syne en Hestegang og den af samme drevne Tærske¬

maskine, og

om Tilsynsaaret skal regnes fra Lovens Ikrafttræden2)

den 24. Oktober d. A. til 24. Oktober næste Aar

eller efter Kalenderaaret.
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16. Dec.

16. Dec.

16. Dec.

Skr. ang. Rækværk om Vindmøller.774

Foranlediget heraf skal man tjenstligst meddele

ad 1) at dette Spørgsmaal maa besvares benæg¬

tende, og

ad 2) at Tilsynsmændenes Funktionstid udløber 3

Aar efter deres Tiltrædelse af Hvervet, altsaa

3 Aar fra 24. Oktober d. A. at regne.

Justitsmin. Skr. (til Amtmanden over Aalborg

Amt) ang. Forstaaelse af den i Lov om Foran¬

staltninger til Forebyggelse af Ulykkestilfælde ved

Brug af Maskiner m. m. af 12. April 1889 § 2,

c., 5. Stykke indeholdte Bestemmelse om, at der

udenom Vindmøller skal være et forsvarligt Rækværk.

at bemeldte Paabud maa antages

kun at gjælde de Vindmøller, der ere anbragte saa lavt, at

der overhovedet er Mulighed for, at Personer, der ikke høre

til Møllens Betjening, uden Uagtsomhed kunne komme i

Berøring med Vingerne, og følgelig ikke omfatter saadanne

Vindmøller, der ere anbragte paa en Jordforhøining med

steilt affaldende Sider af over Mandshøide, og hvor altsaa

Vingerne bevæge sig over en paa bemeldte Forhøinings

Overflade anbragt Gang rundt om Møllen, der kun er be¬

stemt for det samme betjenende Personale, medens Mølle¬

gjæsterne og undre færdes paa Terrænet nedenfor Jord¬

forhøiningen.

Justitsmin. Skr. (til Amtmanden over Hjør¬

ring Amt) ang., at Spørgsmaalet, om Forsørgel¬

seskommnnens Forpligtelse efter § 4 i Lov af 20.

April 1888 betinges af Bevis for, at Barnefaderen

er i Live, kan indbringes for Domstolene.

Med behagelig Skrivelse af 30. f. M. har Hr. Amt¬
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manden hertil indsendt et Andragende, hvori N. N. Sogne= 16. Dec.

raad i Anledning af, at Fattigudvalget i N. N. Kjøbstad

efter Begjæring af Fruentimmeret N. N. i Henhold til Lov

om Underholdsbidrag til Børn, der ere avlede udenfor

Ægteskab, m. m. af 20. April f. A. § 4 har affordret

Sogneraadet det af den til Amerika udvandrede N. N., der

er forsørgelsesberettiget i nævnte Sogn, for ⅓ Aar til den

13. September d. A. skyldige Underholdsbidrag til et af

ham med ovennævnte Fruentimmer avlet uægte Barn, fore¬

spørger, om det, uanset Ministeriets Skrivelse af 21. Juli

f. A. (Min. Tid. A. Nr. 157)*) er berettiget til at forlange

Afgjørelse ved Domstolene af Spørgsmaalet, om Forsør¬

gelseskommunens Forpligtelse efter den nævnte Lovbestem¬

melse ikke betinges af Bevis for, at Barnefaderen er i Live.

Foranlediget heraf skal man tjenstligst melde, at Mini¬

steriet med Dem maa være enigt i, at det fremsatte

Spørgsmaal, da det Krav, der af Barnemoderen selv eller

hendes Opholdskommune paa hendes Vegne rettes til Barne¬

faderens Forsørgelseskommune, er et hende tilkommende

privatretligt Pengekrav, maa besvares bekræftende.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. (til Amt= 16. Dec.

manden over Ringkjøbing Amt) ang., hvorvidt det

er tilstrækkeligt til Forretninger angaaende Afløsning

af det en Kirke tilkommende Pligtarbeide at ind¬

stævne vedkommende Sogneraad.

I en direkte hertil indsendt Skrivelse har Formanden

for Afløsningen af det Gaarde og Boelssteder paahvilende

Hoveri og lignende Pligtarbeide i 11. Landsthingskreds

N. N. i Anledning af, at Kirkeeierne af N. N. Kirker

ønske det bemeldte Kirker tilkommende Pligtarbeide afløst,

forespurgt, om det er tilstrækkeligt ved Forretningens Af¬

holdelse at indstævne de respektive Sogneraad paa de ved¬

*) Se ovenfor Side 366.
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16. Dec. kommende Yderes Vegne, eller om ikke Stævning maa for¬

kyndes for hver enkelt af disse.

Foranlediget heraf skulde Ministeriet anmode Hr. Amt¬

manden om behagelig at ville tilkjendegive Andrageren, at

saafremt Sogneraadene ikke maatte være villige til i alt

Fald med Amtsraadets Samtykke at overtage Afløsningen

for det de paagjældende Sognebeboere paahvilende Ægt= og

Pligtarbeide, maa formentlig alle de paagjældende Ægt= og

A rbeidspligtige tilligemed Kirkeeierne indkaldes for den ved¬

kommende Kommission til Forretningens Afholdelse.

18. Dec. Justitsmin. Skr. (til Amtmanden over Kjø¬

benhavns Amt) ang., at Afsoningen af to en

Gaardeier ikjendte Mulkter for et Barns og en

Tjenestedrengs Skoleforsømmelser vil være at be¬

regne for hver Bøde for sig.

Ved at fremsende Gjenpart af en Skrivelse, hvori

N. N. Sogneraad anholder om Afsoningsordre med Hensyn

til tvende Gaardeier N. N. ikjendte Mulkter af 50 Øre og

4 Kr. 50 Øre, henholdsvis for hans Datters og en

Tjenestedrengs Skoleforsømmelser, har Hr. Stiftamtmanden

i behagelig Skrivelse af 2. d. M begjært Justitsministeriets

Resolution for, om Afsoningen af disse Mulktbeløb i Lig¬

hed med, hvad der er statueret ved Justitsministeriets Skrivelse

af 2. Mai 1871, Nr. 170 i Min. Tid. *), vil være at be¬

regne for hvert især, eller om det efter Beskaffenheden af

det Forhold, for hvilket Bøderne ere ikjendte, kan anses

berettiget at beregne Afsoningen af det samlede Beløb af

5 Kr.

Foranlediget heraf skal man tjenstligst melde, at Af¬

soningen vil være at beregne for hver Bøde for sig.

19. Dec. Justitsmin. Skr. (til Amtmanden over Aarhus

Amt) ang., hvorvidt en en Redaktør idømt Bøde i

*) Se nærværende Samlings 9. Hæfte pag. 173.
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Medfør af § 7 i foreløbig Lov af 13. Augjust 19. Dec

1886 vil være at inddrive i Bladets Indtægter.

I behagelig Skrivelse af 6. dennes har Hr. Stift¬

amtmanden begjært Justitsministeriets Afgjørelse af, hvor¬

vidt en Redaktøren af N. N. Folkeblad under en imod ham

af Redaktør N. N. anlagt Injuriesag ved N. N. Herreds

ordinære Rets Dom af 18. November d. A. for en Artikel

i bemeldte Blad idømt Bøde af 100 Kr. til Statskassen i

Medfør af § 7 i foreløbig Lov af 13. August 1886 vil

være at inddrive i Bladets Indtægter, saaledes som indstillet

af Herredsfogden i bemeldte Herred i den med Bilag til¬

bagefølgende Skrivelse af 5. dennes.

Foranlediget heraf skal man tjenstligst meddele Dem,

at det tilkommer Dem selv efter indhentet Erklæring fra

vedkommende Domhaver at afgjøre, hvorvidt den nævnte

Lovbestemmelse skal bringes til Anvendelse i det foreliggende

Tilfælde.

Justitsmin. Skr. (til Amtmanden over Præstø 20. Dec.

Amt) ang., at i Henhold til Lov om Handelsregistre

m. v. af 1. Marts 1889 maa ved Anmeldelse til

Handelsregistret af en Brugsforening, der driver De¬

tailhandel, saavelsom af de aarlig foregaaende For¬

andringer i Bestyrelsen, alle Bestyrelsesmedlemmer

give personligt Møde, eller deres Underskrift under

Anmeldelsen maa notarialiter bekræftes.

I det med Hr. Kammerherrens behagelige Skrivelse af

30. f. M. hertil tilbagesendte Andragende har Bestyreren

for N. N. Brugsforening, der driver Detailhandel, an¬
holdt om Lempelse af de i Lov om Handelsregistre, Firma

og Prokura af 1 Marts d. A. foreskrevne Regler for

Firmaanmeldelse, for sa vidt det efter disse vil være nød¬
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20. Dec. vendigt, at enten alle Bestyrelsesmedlemmer give personligt

Møde ved Anmeldelse til Handelsregistret af Brugsforeningen

og af de aarligt i Henhold til Lovene foregaaende For¬

andringer i Bestyrelsen, eller at deres Underskrifterzunder An¬

meldelsen notarielt bekræftes.

Foranlediget heraf skal man tjenstligst melde, at Mini¬

steriet mangler Hjemmel til at forandre Lovens Paabud.

Det bedes derimod henstillet til vedkommende Retsbetjent,

om han ei kan imødekomme de Paagjældende ved at give

dem Meddelelse om, naar han eller hans Fuldmægtig i

anden tilfældig Anledning kommer tilstede i Sognet, og

derved sætte dem istand til ved en saadan Leilighed at er¬

hverve den fornødne notarielle Bekræftelse af Underskrifterne.

23. Dec. Justitsmin. Skr. (til Kjøbenhavns Magistrat)

ang. en Enkes Adgang til at anmelde sin afdøde

Mands Navn som Firma.

Med Hensyn til de i Firmaloven af 1. Marts d. A.

§ 11 indeholdte Bestemmelser har Magistraten i behagelig

Skrivelse af 20. f. M. forespurgt, om en Enke, der fort¬

sætter sin afdøde Mands Forretning, er berettiget til at

anmelde hans Navn som Firma, hvor lang Tid der end

er hengaaet efter Dødsfaldet, om en saadan Anmeldelse af

Mandens Navn længere Tid efter hans Død navnlig ogsaa

tør bringes i Anvendelse paa Mandens personlige, ikke af

ham til Firmaregistret anmeldte Navn, og om en saadan

Ret ogsaa kan komme Enker tilgode, der ved under den

ældre Firmalov at lade et Aar efter Dødsfaldet hengaa uden

Anmeldelse havde tabt saadan Ret.

Foranlediget heraf skal man tjenstligst melde, at under

Forudsætning af, at Forretningen virkelig er fortsat af

Enken efter Mandens Død, maa hun, nanset hvor lang Tid

der er hengaaet, efter Justitsministeriets Formening anses
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berettiget til at anmelde Mandens Firma som sit, men at 23. Dec.

hun selvfølgelig i sit Forhold ved ikke at anmelde det ind¬

traadte Forhold i Henhold til Lovens § 21 har paadraget

sig Ansvar efter Lovens § 23, at hun under fornævnte

Forudsætning ligeledes maa kunne anmelde Mandens per¬

sonlige, af ham ikke anmeldte Navn som Firmanavn, for

saa vidt Forretningen af ham har været ført under dette

Navn, og at Lovens § 11 efter Ministeriets Mening ogsaa

hjemler en Enke, som ikke i det første Aar har gjort An¬

meldelse, Ret til nu at anmelde, at Forretningen fortsættes

under den afdøde Mands Navn, uanset at de retsstiftende

Kjendsgjerninger, nemlig Mandens Død og Forretningens

Fortsættelse, ligge forud for Firmalovens Træden i Kraft.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. (til Skole= 24. Dec.

direktionerne udenfor Kjøbenhavn) ang. Indsendel¬

sestiden for Indberetningerne om Gymnastikkens

Tilstand.

Ministeriet skulde herved tjenstligst gjøre Direktionerne

bekjendt med, at man af praktiske Hensyn maa ønske, at de

sædvanlige aarlige Beretninger om Gymnastikkens Tilstand

i Skolerne —istedetfor som hidtil at indsendes hertil

ved Udgangen af Februar Maaned i det følgende Aar

herefter først indsendes til Ministeriet ved Udgangen af

Juni Maaned, da der ved denne sildigere Indsenden gives

Direktionerne den fornødne Tid til i Anmærkningsrubrikken

at meddele Oplysning om, hvorvidt de tidligere af Mini¬

steriet i Henhold til det foregaaende Aars Beretning givne

Paabud ere efterkomne. Det bemærkes, at denne Ordning

ikke vil komme til at medføre, at Gymnastikberetningernes

Behandling fra Gymnastikinspektørens og fra Ministeriets

Side finder Sted sildigere end hidtil.
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30 Dec. Justitsmin. Skr. (til Amtmanden over Veile

Amt) ang., at Justitsministeriets Cirknlære af 7.

Juni 1889 ikke har tilsigtet at hæve den Politi¬

mestrene ved Næringsloven af 29. December 1857

§ 62, 5. Punktum, givne Bemyndigelse.

I Anledning af den med Hr. Amtmandens paategnede

Erklæring af 6. f. M. hertil indsendte Forespørgssel fra

Herredsfogden i N. N. Herred om Forstaaelsen af Justits¬

ministeriets Cirkulære af 7. Juni d. A., skal man tjenst¬

ligst melde, at nævnte Cirkulære, der ikke har tilsigtet at

hæve den Politimestrene ved Næringsloven af 29. December

1857 § 62, 5. Punktum, givne Bemyndigelse, ikke er til

Hinder for, at de af fornævnte Herredsfoged omhandlede

saakaldte Parballer afholdes som hidtil.

Justitsmin. Skr. (til Amtmanden over Præstø30. Dec.

Amt) ang., hvorvidt de i Henhold til Lov af 12.

April 1889 om Foranstaltninger til Forebyggelse

af Ulykkestilfælde ved Brug af Maskiner m. m.

udvalgte kommnnale Tilsynsmænd ere berettigede til

at erholde det dem tilkommende Vederlag for Tilsyn

med Maskiner udredet strax eller først, naar der er

hengaaet et Aar efterat de have paabegyndt deres

Funktion.

at da Vederlaget ifølge Lovens § 15

skal beregnes for et Aar, og Tilsynsmændenes Hverv ikke

kan anses afsluttet ved et enkelt Eftersyn, kan Betalingen

først fordres erlagt ved Udløbet af det paagjældende Aar,

der vil være at regne fra den 24. Oktober.

Bekjendtgjørelse ang. Approbation paa en af31. Dec.

Nr. 164. Kjøbenhavns Brandforsikrings Repræsentantskab ved¬



Skr. ang Forsørgelseskommune. 781 1889.

——

tagen Veslutning om nogle Forandringer i de hidtil 31. Dec.

gjældende Regler om Betaling for Vurderingsførret¬

ninger. (Justitsministeriet.)

Indm. Saml. pag. 550.

Bekjendtgjørelse om Forandring i allerhøieste 31. Dec.

Anordning af 25. Oktober 1883 om Indførelse af Nr. 165.

nye Skoleembedsexaminer. (Ministeriet for Kirke¬

og Undervisningsvæsenet.)

Indm. Saml. pag. 551.

Indenrigsmin. Skr. (til Amtmanden over Sorø 31. Dec.

Amt) ang., hvorvidt det ved Bestemmelsen af en

Persons Forførgelseskommune maatte antages, at

Forældrene ved dennes Fødsel havde været under

Fattigforsørgelse.

I det med Amtets paategnede Erklæring af 15. Ok¬

tober d. A. hertil indkomne Andragende har Sogneraadet

for Bringstrup=Sigersted Kommune for Ministeriet indanket

den af Amtet under 25. Septentber d. A. afgivne Reso¬

lution, hvorefter den i Pedersborg Sogn den 13. Marts

1860 fødte Tjenestepige N. N. af Ringsted er at anse for¬

sørgelsesberettiget i Bringstrup=Sigersted Kommune som

hendes legale Fødekommune, idet hendes i nysnævnte Kom¬

mune forsørgelsesberettigede Forældre, da hun fødtes, anses

at have været under Fattigforfsørgelse som Følge af, at Pe¬

dersborg Sogns Fattigbestyrelse skal have indgaaet Kaution

for Familiens Husleie for Vinterhalvaaret 1859—60 og

ved Leieterminens Udløb har maattet betale bemeldte Hus¬

leie, som derefter blev refunderet af Bringstrup=Sigersted

Kommune.

Tolvte Hæfte. 34
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I denne Anledning skulde man til behagelig Efterret¬

ning og videre fornøden Bekjendtgjørelse tjenstligst melde,

at det efter det Foreliggende ikke kan anses oplyst, at Pe¬

dersborg Sogns daværende Fattigbestyrelse har indgaaet

den omhandlede Kaution eller ialtfald at de i Kancelli¬

Cirkulære af 24. September 1805 foreskrevne Betingelser

for, at saadan Kaution skal kunne regnes som Fattighjælp

fra Begyndelsen af vedkommende Leietermin, have været

tilstede. Ministeriet maa derfor holde for, at Pedersborg

Sogn er at anse som den ommeldte Piges Fødekommune,

og da hun ikke senere har erhvervet Forsørgelsesret udenfor

denne, tillige som hendes Forsørgelseskommune.

Anordning ang. Plan for Uddannelsen til Re¬

serveløitnant. (Marineministeriet.)

Vi Christian den Niende osv. G. v.: I Henhold

til § 35 i Lov om Søværnets Ordning af 28. Mai 1880

ville Vi allernaadigst have anordnet som følger:

Plan for Uddannelsen til Reserveløitnant.

Elevernes Antagelse og Inkassernering.

I.Som Reserveløitnantselever antages Skippere og

Styrmænd, der enten:

1)have bestaaet Afgangsexamen ved en Realskole, som

svarer til den ved kgl. Anordning af 30. August

1881 fastsatte almindelige Forberedelsesexamen*), dog—— —
—

*) Bevis for at have bestaaet Afgangsexamen ved en

Realskole, som svarer til den før Aaret 1881 gjæl¬

dende, under 12. Marts 1861 anordnede almindelige

Forberedelsesexamen af lavere Grad giver ligeledes

Adgang til Antagelse som Reserveløitnantselev.
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med Forbigaaelse af et af de tvende levende Sprog, 3. Jan.

Fransk eller Tydsk efter frit Valg, eller

have, ifølge den til enhver Tid herom gjældende Lov¬2)

givning taget 1. Del af Styrmandsexamen (for Tiden

den almindelige Styrmandsexamen ifølge Lov af 24.

Juli 1880) med Tillæg — hvis dette Fag ikke allerede

hører til 1. Del —af Examen i Maskinlære og

desuden et Fag, Navigation fraregnet, af Styrmands¬

examens 2. Del (for Tiden den udvidede Styr¬

mandsexanen).

Ved Skippere og Styrmænd forstaas de, som ifølge

den til enhver Tid gjældende Lovgivning have Ret til Fart

som saadanne med større Skibe og paa længere Reiser.

2. Der uddannes saavidt muligt 20 Reserveløitnants¬

elever om Aaret. Skulde dette Antal ikke kunne naas i et

enkelt Aar, kan der i et følgende Aar optages saamange

flere Elever. Ingen kan optages, som er over 28 Aar

gammel.

3. Ansøgning om Optagelse indsendes, efter forud¬

gaaet Bekjendtgjørelse, til Marineministeriet hvert Aar inden

15. December, ledsaget af den Ansøgendes Styrmandsbevis

samt Oplysning om Alder, Helbredstilstand, Stilling i

Rullen, Søfartsbog og Examensbeviser. Forinden Aarets

Udgang tilstilles der de til Optagelse bestemte Ansøgere

Meddelelse om, at de, forsaavidt de ved Legemsundersøgelsen

findes skikkede til Tjenesten, ville blive antagne til Uddan¬

nelse samt, om Tid og Sted, hvor de ville have at give

Møde.

4. Paa Mødedagen, forinden Antagelse til Reserve¬

løitnantselev finder Sted, undersøges den Paagjældendes

Helbred, Legemsbygning, Syn samt om hvorvidt han lider

af Farveblindhed. Undersøgelsen finder Sted ombord i

Vagtskibet og foretages af dettes Næstkommanderende og

Skibslæge i Forening. Resultatet af Undersøgelsen ind¬
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3. Jan. sendes til Chefen for Orlogsværftet, som paa Ministeriets

Vegne tager Bestemmelse om den endelige Antagelse. Ind

beretning herom indsendes til Marineministeriet.

5. De antagne Elever uniformeres; de lønnes som

Underofficerer af 2. Klasse og holdes under deres Uddan¬

nelse saavidt mulig stedse under Vimpel.

Reserveløitnantsskolen.

6. Elevernesførste Uddannelse foregaar paa en

Reserveløitnantsskole, der afholdes paa Orlogsværftet. Sko¬

lens Bestemmelse er at meddele Eleverne militær Uddannelse,

fyldestgjørende Kjendskab til Tjenesten i Flaadens Skibe

samt de nødvendige theoretiske og praktiske Kundskaber

Undervisningen omfatter: Theoretisk Artilleri, Tjeneste¬

reglement, skriftlige Udarbeidelser og Regnskabsføring samt

af praktiske Øvelser: Kanon= og Haandvaaben=Exercits,

Gymnastik, Signal= og eventuelt Roøvelser.

7. Skolen er underlagt Chefen for Orlogsværftet;

den særlige Bestyrelse er underlagt Søtøimesteren. Som

Lærere ansættes:

I theoretisk Artilleri og Tjenestereglement: Undertøimesteren

ved Artillerikorpset.

Denne Officer forestaar tillige Undervisningen i skrift¬

lige Udarbeidelser.

I praktiske Øvelser: En Kaptain og en Premierløitnant af

de til Tjeneste ved Søartilleriet værende Officerer.

I Regnskabsføring: En Intendant, Skibsintendant eller

Proviantsforvalter.

Endvidere ansættes af Søtøimesteren det nødvendige

Antal Artilleriunderofficerer til Assistance ved de praktiske

Øvelser.

8. Skolen begynder strax efter Nytaar og varer i ca.

10 Uger. Undervisningen gives paa hver af Orlogsværftets

Al rbeidsdage fra Kl. 8 Fm. til Kl. 3 Eftm. med en Times
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Hvil. Den samlede Undervisningstid bliver saaledes omtrent 3. Jan.

350 Timer, der anvendes paa følgende Maade:

a. Theoretisk Undervisning:

Artilleri c. 80 Timer.

Tjenestereglement  c. 20

Skriftlige Udarbeidelser... c. 20

Regnskabsføring c. 20

Praktiske Øvelser:b.

Militær Anstand og Forberedelses¬

Øvelser c. 20 —

Gymnastik c. 20 —

Vaabenøvelse og Haandvaaben=Exercits c. 70 —

Kanon=Exercits c. 80 —

Signaløvelser. c 10

Roøvelse c. 10 —

* — —
— * —

350 Timer.

Saafremt Isforholdene ikke tillade Afholdelsen af

Øvelser i Roning, anvendes de dertil bestemte Timer til

Kanonexercits.

9. Skolen sluttes med en Prøve, der afholdes af en

Kommission, bestaaende af:

Søtøimesteren,

Undertøimesteren ved Artillerikorpset og den Kaptain,

der har ledet de praktiske Øvelser.

Ved Prøven gives 2 Karakterer i Artilleri samt end¬

videre 1 Karakter for hvert af de efterfølgende Fag:

Tjenestereglement,

Skriftlig Udarbeidelse,

Signalering,

Kanonexercits,

Haandvaaben, Exercits og Vaabenbrug.

Kommissionen afgiver endvidere for hver Elev:

1 Karakter for Evner,

342
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1 Karakter for Flid og Forhold paa Skolen,

—skikket til videre Uddannelse,

og den ved Regnskabsføringen ansatte Lærer:

1 Karakter for Kjendskab til Regnskabsføring:

10. For at bestaa Prøven udfordres;

a. i Artilleri en samlet Sum af mindst 4,

b. i Skikket til videre Uddannelse mindst 2, og

C. i hvert af de øvrige Fan mindst Værdien 1.

d. Den samlede Sum af alle Karakterer skal mindst

være 3 Gange Karakterernes Antal.

Udfaldet af Prøven indsendes til Ministeriet, som der¬

efter tager Bestemmelse om, hvilke Elever der skulle beholdes

til videre Uddannelse.

Reserveløitnantselevernes videre Uddannelse.

II. De til videre Uddannelse bestemte Elever gjennem¬

gaa „Skydekursus for Befalingsmænd“ i Forbindelse med

de dertil kommanderede Officerer og Underofficerer og efter

de derom nærmere fastsatte Bestemmelser.

12. Efter Afslutning af Skydekursus kommanderes de

som Hjælpelærere til Tjeneste ved Foraarsskolen for Værne¬

pligtige. Ved dennes Slutning afgiver Skoleforstanderen

et Vidnesbyrd om deres Tjeneste ved Skolen, i hvilket

Vidnesbyrd, foruden en almindelige Udtalelse, anføres for

hver Elev:

1 Karakter for Aktivitet i Tjenesten, og

Kommando og Forhold mod Undergivne.

13. Endelig gives der Eleverne en videre Uddannelse

som Kadetter ombord i de udrustede Krigsskibe eller ved

Søminekorpset. Efter endt Tjeneste afgiver vedkommende

Skibs= eller Korpschef et Vidnesbyrd om de respektive

Elevers Forhold i Tjenesten, hvilket Vidnesbyrd, foruden

en almindelig Udtalelse for hver enkelt Elev, skal indeholde:

1 Karakter for Aktivitet i Tjenesten,
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1 Karakter for praktisk Duelighed,

1 Kommando og Forhold mod Undergivne.

Skikket til Reserveløitnant.I

14. Til Reserveløitnanter kan Marineministeren ud¬

nævne de Elever, som have gode Vidnesbyrd fra de Chefer,

under hvilke de have gjort Tjeneste. En Betingelse for, at

disse Vidnesbyrd kunne betragtes som gode, er, at Medium

af Karaktererne „Skikket til Reserveløitnant“ er mindst 2,

og at Hovedsummen af alle de med Vidnesbyrdene afgivne

Karakterer (jfr. §§ 12 og 13) er mindst 3 Gange disse

Karakterers Antal.

Almindelige Bestemmelser.

15. I de ovenfor omtalte Prøver og Vidnesbyrd be¬

nyttes de ved Søværnets Undervisningsanstalter anvendte

Karakterer, nemlig:

tg. 1.7.ug.
—

0.6. tg.—ug.—

2 mdl.— — I.5.mg.

— mdl.— — — 3.mg.— 4.

— 3. slet— — 5.g.

— 2.g.—

16. Der beregnes Eleverne for den Tid, de under

Uddannelsen have været udkommanderede med Flaadens

Skibe, Togt efter de almindelige Regler.

17. Denne Anordning træder i Stedet for den konge¬

lige Anordning angaaende Plan for Reserveløitnantsskolen af

18. Februar 1881.

Lov om Forandring i og Tillæg til Bygningslov 3. Jan

for Kjøbstæderne i Kongeriget Danmark af 30. De¬ Nr. 7.

cember 1858. (Justitsministeriet.)

Indm. Saml. pag 552.

1890.

3. Jan.
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Lov for Island om Politivedtægter for Kjøb¬

stæderne. (Ministeriet for Island.)

Vi Christian den Niende osv. G. v.: Althinget

har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadfæstet føl¬

gende Lov:

l. For Landets Kjøbstæder kan der udfærdiges Politi¬

vedtægter.

2. I Politivedtægten optages de Bestemmelser, som

efter de stedlige Forhold anses fornødne:

a. med Hensyn til Iagttagelse af Orden og Velanstæn¬

dighed paa offentlig Gade, Vei eller Plads, Befor¬

dring af fri og uhindret Færdsel, samt Forebyggelse

af Ulemper og Hindringer for den offentlige Færdsel

og af Alt, hvad der her kan volde Fare, Fredning

og Bevarelse af offentlige Indretninger og Eien¬

domme, Opretholdelse af Orden paa offentlige Be¬

værtnings= og Forlystelsessteder, samt med Hensyn

til offentlige Forestillinger saa som Skuespil;

angaaende den offentlige Renlighed og den Ind¬b.

skrænkning ved Benyttelsen af aabne eller indelukkede

Pladser til adskillige Næringsveies Drift, saa som

Fisketilvirkning. Trankogeri og Slagteri, der af

Sundheds= eller andre Hensyn kunne anses nødven¬

dige eller hensigtsmæssige m. m.,

angaaende Ordningen af Politikorpser for Ilde¬C.

brands= og andre overordentlige Tilfælde, enten ved

særlig dertil leiet Mandskab efter Kommunalbestyrelsens

Bestemmelse eller paa anden Maade;

angaaende alt Eftersyn til Forebyggelse af Brandfared.

og Ildebrand, hvor særlige Love og Vedtægter des¬

angaaende ikke allerede bestaa.

3. Vedkommende Kommunalbestyrelse udarbeider Udkast

til Vedtægten, som skal indeholde Regler for, hvorledes

de Udgifter til Politivæsenet blive at udrede, som de
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forskjellige optagne Bestemmelser medføre. Udkastet indsendes 3. Jan.

til Amtmanden som med de Bemærkninger, hvortil han

maatte finde Anledning, indstiller Sagen til Landshøv¬

dingen, af hvem Vedtægten derefter udfærdiges. Naar

Amtmanden eller Landshøvdingen gjør Forandringer i Ud¬

kastet, skulle disse forelægges Kommunalbestyrelsen til Er¬

klæring. De Forandringer, som ikke tiltrædes af Kommunal¬

bestyrelsen, maa ikke optages i Vedtægten Vedtægten tryk¬

kes paa Kommunens Bekostning, og bringes til almindelig

Kundskab ved Indrykkelse i Regjeringstidendens Afdeling B.

Forandringer i Vedtægten tilveiebringes og offentliggjøres

paa samme Maade som den oprindelige Vedtægt.

4. Vedtægten gjælder i Almindelighed for hele Kjøb¬

stadens Jurisdiktion Er der Dele af det under Jurisdik¬

tionen hørende Territorium, med Hensyn til hvilke der findes

Anledning til at fastsætte, at Vedtægtens Bestemmelser i det

Hele eller tildels ikke bør finde Anvendelse paa samme,

bliver det Fornødne herom at bemærke i Vedtægten.

5. Forseelser mod Vedtægterne straffes med Bøder

indtil 100 Kr. Børn over 10 og under 15 Aar, som tid¬

ligere, efter at have fyldt det 10. Aar, have gjort sig

skyldige i en saadan Forseelse, eller have udvist en særdeles

vanartig Adfærd, straffes med Ris, dog ikke over 15 Slag,

og iøvrigt under Iagttagelse af den almindelige Straffelovs

§ 30 eller med simpelt Fængsel indtil 8 Dage. Dersom

den af et Barn begaaede Forseelse maa tilskrives Mangel

paa behørigt Tilsyn af Forældre eller Andre, der træde

Barnet i Forældres Sted, ville disse og ikke Barnet være

at straffe for Forseelsen.

Naar Nogen undlader, hvad der ifølge Vedtægterne

paahviler ham, kan Politimesteren foranstalte det udført

eller træffe fornøden Foranstaltning til at forhindre, at

Forsømmelsen afstedkommer Skade. Omkostningerne herved

blive, ligesom de Omkostninger, der foranlediges ved For¬
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anstaltninger, som af Politimesteren træffes for at forhindre

Overtrædelse af Vedtægternes Forbudsbestemmelser, at udrede

af den Skyldige eller, for saa vidt han ikke dertil er i Stand,

af Kommunens Kasse.

6. Sager angaaende Overtrædelser af Vedtægterne

behandles som offentlige Politisager. Alle Bøder, som idøm¬

mes for Forseelser imod Vedtægterne, tilfalde vedkommende

Kjøbstads Kæmnerkasse.

Lov om Autorisation af et Haudelssted paa Arnger¬

dareyri ved Isafjordsdybet. (Ministeriet for Island.)

Vi Christian den Niende osv. G. v: Althinget

har vedtaget og Vi ved vort Samtykke stadfæstet føl¬

gende Lov¬

Paa Arngerdareyri ved Isafjordsdybet skal der være et

autoriseret Handelssted.

Lov om Autorisation af et Handelssted ved

Holmavik i Steingrimsfjord. (Ministeriet for Is¬

land.)

Vi Christian den Niende osv. G. v.: Althinget

har vedtaget og Vi ved vort Samtykke stadfæstet føl¬

gende Lov:

Ved Holmavik ved Skeljavik i Steingrimsfjord skal der

være et autoriseret Handelssted.

Lov om Autorisation af et Handelssted paa Stapi

i Snæfellsnes Syssel. (Ministeriet for Island.)

Vi Christian den Niende osv. G. v. Althinget

har vedtaget og Vi ved vort Samtykke stadfæstet føl¬

gende Lov:

Paa Stapi i Snæfellsnes Syssel skal der være et au¬

toriseret Handelssted.



L. om Autor. af Handelssteder p. Islund. 791 1890.

Lov om Autorisation af et Handelssted paa 3. Jan.

Budareyri ved Reydarfjord. (Ministeriet sor Is¬

land.)

Vi Christian den Niende osv. G. v.: Althinget

har vedtaget og Vi ved vort Samtykke stadfæstet føl¬

gende Lov:

Paa Budareyri ved Reydarfjord og ud til Stekkjagils¬

lækur inden Bakkagerdi Landomraade skal der være et an¬

toriseret Handelssted.

Lov om Autorisation af et Handelssted ved 3. Jan

Mulahavn ved Hjeradsfløi. (Ministeriet for Is¬

land.)

Vi Christian den Niende osv. G. v.: Althin¬

get har vedtaget og Vi ved vort Samtykke stadfæstet føl¬

gende Lov:

Ved Mulahavn ved Hjeradsfloi skal der være et antori¬

seret Handelssted.

Indenrigsmin. Skr. (til Amtmanden over Born= 8. Jan.

holms Amt) ang., at Vælgerne ikke have Ret til

at efterse de ved et Valg benyttede Stemmelister

M. M.

I det med Amtets Skrivelse af 28. f. M. modtagne

Andragende har Rønne Byraad i Anledning af en fra N.

N. af Rønne fremkommen Begjæring om Adgang til at

efterse Folkethingsvalglisterne for Aaret 1886—87 forespnrgt,

om Byraadet er pligtig til at give ham Adgang til at

efterse de Afskrifter af Valglisten for Rønne Kjøbstadkom¬

mune, hvortil Afstemningen ved Valget til Folkethinget den
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8. Jan. 28. Januar 1887 fandt Sted, samt endvidere Stemmelisterne

ikke alene for Rønne Kjøbstadkommune, men ogsaa for Valg¬

kredsens øvrige Kommuner.

Foranlediget heraf skulde man til Efterretning og videre

Bekjendtgjørelse tjenstligst melde, at der ikke skjønnes at

kunne tilkomme Kredsens Vælgere nogen Adgang til at

gjøre sig bekjendte med de ved et Valg benyttede Stemme¬

lister, der isølge Lov om Valgene til Rigsdagen af 12. Juli

1867 § 43 efter Valgets Slutning skulle vedlægges Valg¬

bogen. Hvad derimod angaar Valglisterne, der, for saa

vidt de benyttes ved et Valg, tilbageleveres til vedkommende

Kommuner, er det i Ministeriets Cirkulære Nr. 190 af 17.

Oktober 1888 under I Post 7 og 9 udtalt, at der bør være

Adgang for Kommunens Beboere til at gjøre sig bekjendte

med Indholdet af Kommunens Valgliste, men naar Adgang

hertil begjæres udenfor den Tid, da Valglisten ved Kom¬

munalbestyrelsens Foranstaltning er fremlagt til almindeligt

Eftersyn, er det en Selvfølge, at Paagjældende for Kom¬

munalbestyrelsen maa oplyse, at Eftersynet af Valglisten har

fornøden Betydning for ham, saaledes naar han herpaa vil

støtte en Fordring paa Berigtigelse af Valglisten, jfr. Valg¬

lovens § 18, eller en Klage over et foretaget Valg.

Da det nu efter det Foreliggende ikke kan antages, at

N. N. kan have retlig Interesse i at efterse Rønne Kjøb¬

stadkommunes Valgliste sor 1886—87 eller de ved det oven¬

nævnte Folkethingsvalg benyttede Afskrifter af denne Liste,

i hvilken Henseende hans Andragende til Byraadet heller

ikke indeholder nogen Oplysning, kan Byraadet efter Mini¬

steriets Formening ikke være pligtigt til at give ham Adgang

til det omspurgte Eftersyn.

Justitsmin. Skr. (til Amtmanden over Viborg

Amt) ang. en Foresporgsel om, hvorledes de i Hen¬
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hold til Lov om Foranstaltninger til Forebyggelse 10. Jan.

af Ulykkestilfælde ved Brug af Maskiner m. m. af

12. April f. A. § II, jfr. § 15, valgte kommunale

Tilsynsmænd have at forholde sig for at komme til

Kundskab om, hvor der findes Maskiner, som skulle

synes.

at vedkommende Tilsynsmænd selv

maa skaffe sig Kundskab om, hvor der findes Maskiner, som

skulle synes.

Institsmin. Skr. (til Amtmanden over Svend¬ 11. Jan.

borg Amt) ang. Beskikkelse af en Værge for en

Sømands Hustru, saalænge Manden er fraværende

paa Søreiser.

I behagelig Skrivelse af 16. f. M. har Hr. Kammer¬

herreu ved hertil at indsende det hoslagt tilbagefølgende til

N. N. Kjøbstads Skifteret indgivne Andragende, hvori Skibs¬

fører N. N. og Hustru af bemeldte Kjøbstad anholde om,

at der maa blive beskikket en Værge for Sidstnævnte til at

styre Fællesboets Anliggender under Mandens Fraværelse

paa Søreiser, efter Anmodning af Skifteforvalteren i nævnte

Kjøbstad begjært Justitsministeriets Afgjørelse af, hvorvidt

der haves Hjemmel for en saadan Værgebeskikkelse.

Foranlediget heraf skal man tjenstligst melde, at der

ikke vil kunne være Spørgsmaal om at beskikke nogen

Værge, saalænge Manden er tilstede og istand til selv at

bestyre Fællesboet, men at der efter Ministeriets Mening

ikke er Noget til Hinder for, at der, naar Manden reiser

bort, beskikkes Hustruen en Bærge for at supplere den hende

efter D. L. 5—I—13 tilkommende Raadighed over Fælles¬
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11. Jan. boet, hvilken Bærges Hverv imidlertid maa betragtes som

ophørt, saasnart Manden atter bliver istand til at overtage

Bestyrelsen af Fællesboet.

Justitsmin. Skr. (til Amtmanden over Odense13. Jan.

Amt) ang., at en Distriktslæge, der mod et fast

aarligt Honorar er Læge ved et Sygehus, er beret¬

tiget til under en under offentlig Behandliug tagen

Epidemi at beregne sig særlig Betaling efter Lov 20.

April 1888 for hver af ham som Epidemilæge paa

Sygehnset behandlet Patient.

I det med Hr. Kammerherrens behagelige Skrivelse af

28. f. M. hertil indsendte Andragende har Distriktslæge

N. N. i N. N. Kjøbstad begjært Afgjørelse af, hvorvidt

Byraadet sammesteds har været berettiget til under Paa¬

beraabelse af, at han som Sygehuslæge maa være forpligtet

til at behandle samtlige paa nævnte Kjøbstads Sygehus ind¬

lagte Patienter for det ham for denne Bestilling ved det af

Indeurigsministeriet under 27. September 1879 appro¬

berede Sygehusregulativ tillagte Vederlag, at nægte at an¬

vise ham et Beløb af 322 Kr., som han har beregnet sig

for Sygebesøg paa det nævnte Sygehus under en Epidemi

af gastrisk tyfoid Feber i Kjøbstaden, der i Henhold til Ju¬

stitsministeriets Skrivelse af 22. August f. A. var tagen

under offentlig Behandling, for at tilse de af bemeldte Syg¬

dom angrebne, sammesteds indlagte, Patienter.

Foranlediget heraf skal man tjenstligst melde, at for

saa vidt Distriktslægen som Epidemilæge har haft den paa¬

gjældende Epidemi under Behandling, maa han være beret¬

tiget til at erholde den ved § 20 i Lov om Foranstaltninger

imod Udbredelse af smitsomme Sygdømme af 20. April
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1888 fastsatte Betaling, der maa tilkomme ham for hver 13. Jan.

eukelt Patient, han har besøgt paa Sygehuset, uanset at der

ved det nævnte Sygehusregulativ er tillagt ham et fast aar¬

ligt Honorar af 200 Kr. som Sygehuslæge.

15. Jan.Kirke= og Undervisningsmin. Skr. (til Amt¬

manden over Veile Amt) ang. Antorisation af

Døds= og Begravelsesregistre for de reformerte Me¬

nigheder.

Ved at tilstille Ministeriet den hosfølgende Protokol har

Forstanderskabet for den reformerte Kirke i N. N. Kjøbstad

anmodet om, at samme maatte blive autoriseret til Brug

som Døds= og Begravelsesregister for Menigheden.

I Anledning heraf skulde Ministeriet tjenstligst anmode

Hr. Amtmanden om behagelig at ville lade Forstander¬

skabet tilkjendegive, at det med Hensyn til Autorisation af

bemeldte Bog, der til det angivne Øiemed vil være at pa¬

ginere, kan henvende sig til vedkommende Borgmester.

Lov for Island om Underholdningsbidrag til 24. Jan.

Børn, der ere avlede udenfor Ægteskab, m. m. (Mi¬

steriet for Island.)

Vi Christian den Niende osv. G. v.: Al¬

thinget har vedtaget og Vi ved vort Samtykke stadfæstet

følgende Lov:

1. Moderen til et udenfor Ægteskab avlet Barn skal,

om fornødent med de Tvangsmidler, som Lovgivningen

hjemler for Underholdsbidrag til Børn, der ere avlede

udenfor Ægteskab, kunne fordre Barnefaderen paalagt at

afholde med mindst Halvdelen de særlige Udgifter, som

Barselfærden har medført for hende. Øvrigheden bestemmer
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24. Jan. det heromhandlede Beløbs Størrelse, som Moderen kan ind¬

kræve efter Reglerne i denne Lovs § 3.

2. Naar en Mandsperson efterlader sig et nægte

Barn under 16 Aars Alderen, skal der, saafremt Begjæring

herom fremsættes for Skifteforvalteren, inden Proklama er

udløbet, eller hvis Proklama ikke er blevet udstedt, inden 6

Maaneder efter hans Død, af Dødsboets Midler paa samme

Maade som anden forfalden Gjæld udredes det Beløb til

Barnets Underhold, som den Afdøde skulde betale. Hvis

den Afdøde efterlader sig Enke eller ægte Børn, bør Udlæg

ikke finde Sted til andre uægte Børn af ham end saadanne,

der ere fødte før hans sidste Ægteskab, og bliver det altid

at iagttage, at Beløbet, som afsættes til det uægte Barns

Underhold, ikke overstiger, hvad det som ægte Barn vilde

have arvet Heusidder Barnefaderens Enke i uskiftet Bo,

vedbliver hun at udrede det Underholdsbidrag, som Barne¬

faderen skulde betale, saafremt han var i Live, men dog ikke

med et større Beløb eller for længere Tid end Amtmanden

efter Skjøn over hendes Formuesforhold og under Hensyn

til ovenstaaende Regler finder det passende, og ingensinde

ud over Barnets fyldte fjortende Aar, saafremt hun har

ægte Børn i Live, og i modsat Fald indtil Barnet er 16

Aar. Alimentationsbidrag, der efter Faderens Død berig¬

tiges i et samlet Beløb blive at forvalte som Umyndiges

Midler, saaledes at kun Bidraget for hvert enkelt Aar, efter¬

haanden som det forfalder, maa anvendes til Barnets Under¬

hold. Bortfalder Bidraget helt eller delvis, falder det uan¬

vendte Beløb til Deling mellem Arvingerne.

3. Naar Barnefaderen ikke godvillig erlægger Under¬

holdsbidraget, og Moderen fremskaffer Attest fra sin Op¬

holdskommunes Kommunalbestyrelse for, at hun ikke er i

Stand til alene at sørge for sit Barns Underhold og Op¬

dragelse, da er hun, for saa vidt hun er forførgelsesberettiget
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her i Landet, berettiget til enten selv eller gjennem Kommunal= 24. Jan.

bestyrelsen at fordre Faderens Bidrag, dog kun for det sidste

Aar ad Gangen, betalt af hans Opholdskommune, og skal

saadant Underholdsbidrag ikke regnes for en Moderen ydet

Fattigunderstøttelse, men som ydet Faderen. Har Faderens

Opholdskommune, efter at have udredet Bidraget, forgjæves

søgt det inddrevet hos ham ved de i Lovgivningen hjemlede

Retsmidler, kan den kræve det refunderet af hans For¬

sørgelseskommune, for saa vidt han er forsørgelsesberettiget

her i Landet. Forjørgelseskommunen har derefter ganske den

samme Ret, som der tidligere tilkom hans Opholdskommune

til at forsøge det af den for ham udredede Alimentations¬

bidrag inddrevet hos Faderen, eller fordre det afsonet. Saa¬

fremt Barnefaderen ikke er forsørgelsesberettiget her i Landet,

træder den Kommune, hvor han opholdt sig 40 Uger før

Barnets Fødsel, i Stedet for Forsørgelseskommunen.

4. Samme Ret, som denne Lovs § 3 tillægger det

uægte Barns Moder, tilkommer ogsaa den, som efter Mo¬

derens Død, Bortreise eller lignende førger for Barnets

Underhold og Opdragelse; samme Ret tilkommer ligeledes

Kommunalbestyrelsen, naar Barnet forsørges af Fattig¬

væsenet.

Naar Moderen til et nægte født Barn dør, skal Bar¬

nets Fader være berettiget til at fordre det udleveret til

Forsørgelse og Opdragelse, hvis han enten kuldlyser det

eller erholder Tilladelse dertil af Øvrigheden paa Barnets

Opholdssted.

5. I ethvert Tilfælde, hvor en Kommunalbestyrelse i

Henhold til denne Lov eftersøger Faderen til et udenfor

Ægteskab avlet Barn, er den berettiget til om fornødent at

fordre vedkommende Sysselmands eller Byfogeds Hjælp til

at opsøge hans Opholdssted.
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27. Jan. Generaldirektor. f. Skattev. Skr. (til samtlige

Amtmænd) ang., at Auktionsrettens Attester paa

Anktionsregninger om, at Regningerne ere i Over¬

ensstemmelse med Anktionsprotokollen, altid ere

stempelpligtige.

I Anledning af en af Amtmanden over N. N. Amt

til Generaldirektoratet rettet Forespørgsel, om Auktionsretters

Attester paa Auktionsregninger om, at Regningerne ere i

Overensstemmelse med Auktionsprotokollen, ere stempelplig¬

tige, har Generaldirektoratet resolveret, at saadanne Attester ere

stempelpligtige i Henhold til Stempellovens § 71 uden Hen¬

syn til, om vedkommende Regnings Paalydende er over 40

Kr., eller om Auktionen har udbragt over 40 Kr., idet den

i Stempellovens § 74n i saa Henseende optagne Undtagel¬

sesbestemmelse ikke her kan komme til Anvendelse.

Justitsmin. Skr. (til Amtmanden over Sorø28. Jan.

Amt) ang., hvorvidt flere Maskiner, der sættes i

Bevægelse fra een Hestegang, med Hensyn til den

Tilsynsmanden tilkommende Godtgjørelse skulle be¬

tragtes som een Maskine.

at medens Hestegangen ikke kan

regnes som en selvstændig Maskine, for hvilken der tilkommer

Tilsynsmanden særskilt Betaling, maa derimod de forskjellige

Maskiner, der sættes i Bevægelse af Hestegangen hver især,

for saa vidt de ere uafhængige af hver andre, anses for sær¬

skilte Maskiner.

Bekjendtgjørelse ang. Forbud imod Indførsel af29. Jan.

Nr. 13. levende Svin og raa Dele af dette Dyr fra Rus¬

land. (Indenrigsministeriet.)
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Da Mund= og Klovesyge efter de Indenrigsministeriet 29. Jan.

foreliggende Oplysninger er en i Rusland udbredt Kreatur¬

sygdom, forbydes herved i Henhold til Lov af 29. December

1857 § 9 indtil videre Indførsel fra Rusland hertil Landet

af levende Svin og raa Dele af dette Dyr. Dette Forbud

er dog ikke til Hinder for Indførsel fra Rusland af gjen¬

nemsaltet Flæsk.

Med Hensyn til Indførsel af levende Hornkvæg, Faar

og Geder og raa Dele af disse Dyr fra Rusland hertil

Landet vil det fremdeles have sit Forblivende ved det i In¬

denrigsministeriets Bekjendtgjørelse af 10. September 1869,

jfr. Bekjendtgjørelse af 20. Oktober s. A., indeholdte Forbud.

29. Jan.Bekjendtgjørelse ang. Grændserne for de Vande,

Nr. 14.der i Henhold til Lov om Fiskeriet i Danmark af

5. April 1888 § 9 jfr. § 41, skulle være fredede

mod Vaadfiskeri. (Indenrigsministeriet.)

Indm. Saml. pag. 553.

Juftitsmin. Skr. (til Kjøbenhavns Magistrat)29. Jan.

ang., hvorvidt i de Tilfælde, hvor en Barnefaders

Opholds= og Forsørgelseskommuner falde sammen, et

af vedkommende Kommune udredet, ham paahvilende

Underholdningsbidrag til et nægte Barn kan betrag¬

tes som en ham ydet Fattighjælp, uden at Bidraget

først er forsøgt inddrevet ved Udpantning hos ham.

Efterat Indenrigsministeriet under 12. Juli f. A. i

Anledning af en Forespørgsel fra Magistraten har udtalt,

at et i Henhold til § 4 i Lov af 20. April 1888 om

Underholdsbidrag til Børn, fødte udenfor Ægteskab, m. m.
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29. Jan.

31. Jan.

Skr. ang. Kommunernes Pengemidler.800

forskudsvis udredet Underholdsbidrag i interkomunnal Hen¬

seende først kan anses som en vedkommende Barnefader ydet

Fattigunderstøttelse fra det Tidspunkt, da det er konstateret,

at det ikke kan erholdes refunderet af ham, hvad enten nu

dette er sket ved en paa Foranledning af Opholdskommunens

Sogneraad hos ham foretagen forgjæves Udpantningsforret¬

ning, eller det skyldes den Omstændighed, at hans Opholds¬

kommune ikke vides har den ærede Magistrat i en til

Indenrigsministeriet indsendt og af dette Ministerium til

Justitsministeriets Afgjørelse hertil oversendt Skrivelse af

17. Oktober f. A. forespurgt, om i de Tilfælde, hvor en

Barnefaders Opholds= og Forsørgelseskommuner falde sam¬

men, et i Medfør af den nævnte Lovbestemmelse af vedkom¬

mende Kommune udredet, ham paahvilende Underholdsbidrag

til et uægte Barn kan betragtes som en ham ydet Fattig¬

hjælp, uden at Bidraget først er forsøgt inddrevet ved en

hos Barnefaderen foretagen Udpantning.

Foranlediget heraf skal man tjenstligst melde, at det,

for at et af Fattigvæsenet udredet Underholdsbidrag i det

anførte Tilfælde kan betragtes som Fattighjælp til Barne¬

faderen, vil være nødvendigt, for saa vidt Barnefaderen ikke

maatte nyde vedvarende Fattighjælp, at dets Uerholdelighed

er konstateret ved en hos ham foretagen Udpantnings¬

forretning.

Indenrigsmin. Skr. (til Amtmanden over

Præstø Amt) aug. det et Sogneraadsmedlem paa¬

hvilende Ansvar for Kommunens Pengemidler.

I behagelig Skrivelse af 10. August f. A. har man

modtaget Amtets Yttringer over det dermed tilbagefulgte

Andragende fra N. N. betræffende det ham som Medlem af
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N. N. Sogneraad paahvilende Ansvar for Kommunens 31. Jan.

Pengemidler.

I denne Anledning skulde man til behagelig Efterret¬

ning tjenstligst melde, at der i saa Henseende maa skjelnes

mellem Kommunens Kapitalformue og Kommunens Kasse¬

beholdning. Ifølge Landkommunalloven af 6. Juli 1867

§ 29 er det hele Sogneraad ansvarlig for Kapitalformuen,

nemlig de Kapitaler, Aktiver og andre Eiendomme, der til¬

høre Kommunen; som Følge heraf paahviler det det enkelte

Sogneraadsmedlem at paase, at disse Kapitaler anbringes

og frugtbargjøres paa anordnet Maade, at de Kommunen

tilhørende private Obligationer og offentlige Pengeeffekter

forsynes med Amtsraadets Forbudspaategning, og at de

sidste ere noterede som Kommunen tilhørende i vedkommende

Pengeinstituts Bøger. Derimod paahviler det ifølge Lovens

§ 12 Sogneraadets Formand at opbevare de Kapitalformuen

vedkommende Dokumenter, men i Overensstemmelse med

Lovens § 29 er hele Sogneraadet baade berettiget og for¬

pligtet til at føre et stadigt Tilsyn med, at Kapitalformuens

Dokumenter ere tilstede, og Lovens § 12 hjemler derhos

Sogneraadet Ret til at beslutte, at Opbevaringen af Kapi¬

talformuens Dokumenter overdrages til Andre end For¬

manden.

Hvad Kommunens Kassebeholdning angaar, indbefattes

samme ikke under Ordlyden af den i ovennævnte § 29, jfr.

§ 12 sidste Stykke, givne Regel, og der er heller ingen

Grund til at antage, at Ansvaret for og Opbevaringen af

Kassebeholdningen skulde paahvile det hele Sogneraad; dette

fremgaar af Lovens øvrige Bestemmelser; allerede Lovens

§ 13, der forudsætter, at et Sogneraad kan nøies med 6

ordentlige Møder om Aaret, viser, at det ikke ved Loven har

kunnet været tilsigtet, at Sogneraadet som Helhed skulde

varetage Kassererforretningerne, hvorimod disse Forretninger
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31. Jan. tilligemed den hele Regnskabsførelse maa paahvile Sogne¬

raadets Formand som saadan; ifølge Lovens § 12 er det

nemlig Formanden, der skal foranstalte Udførelsen af de af

Sogneraadet tagne Beslutninger, hvortil selvfølgelig ogsaa

høre saadanne Beslutninger, som medføre Indtægter for

Sognekommunen eller forudsætte Udgifter for samme; idet

det saaledes er Formandens Pligt at opkræve Sognekommu¬

nens Indtægter og udbetale Sognekommunens Udgifter, bliver

det heraf en Følge, at ogsaa Opbevaring af Kommunens

Kassebeholdning, der i Virkeligheden kun er det Beløb,

hvormed Indtægten overskrider Udgiften, maa paahvile For¬

manden. Ifølge det udtrykkelige Bydende i Lovens § 12

paahviler det endvidere Formanden at føre de fornødne

Regnskabsbøger, der konstatere Kassebeholdningen

Hvor der ikke ifølge særlig Vedtægt maatte være truffet

anden Ordning (jfr. Lovens § 14), er Formanden saaledes

ifølge Lovens Bestemmelser saavel Sognekommunens Regn¬

skabsfører som dens Kasserer, men heraf følger, at det

umiddelbare Ansvar for Kassebeholdningen paahviler For¬

manden, da saadant Ansvar efter Sagens Natur kun kan

paahvile den, hvem det rettelig er overdraget at opbevare

Kassebeholdningen.

Om der nu end herefter ikke kan siges at paahvile

Sogneraadets øvrige Medlemmer umiddelbart noget Ansvar

for Kassebeholdningen, ville de dog, saavel i Forening som

hver for sig, kunne paadrage sig et saadant Ansvar ved

deres særlige Forhold, navnlig ved Tilsidesættelse af den

dem paahvilende Pligt til efter Evne at sikre og beskytte

Kommunens Interesser. I denne Henseende skal man

særlig fremhæve, at naar Landkommunalloven har villet, at

Kommunens Kassebeholdning skal betros Formanden, hviler

denne Ordning paa den bestemte Forudsætning, at Sogne¬

raadets Medlemmer ved Valget af Formanden ville tage
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Henfyn til, at Formanden bør være en paalidelig og veder= 31. Jan.

hæftig Mand, og tillige, at hans økonomiske Stilling ikke er

en saadan, som kan friste ham til Misbrug af den ham be¬

troede Kassebeholdning; tilsidesætter et Medlem ved Valget

af Formand vitterlig det nævnte Hensyn, vil han derved

utvivlsomt paadrage sig Ansvar for Kassebeholdningen.

Medlemmerne have dernæst Myndighed til ved almindelig

Sogneraadsbeslutning at bestemme, at der føres et stadigt

Tilsyn med Kommunens Kassebeholdning; det kan saaledes

vedtages, at Kassebogen skal være tilstede i hvert ordentligt

Sogneraadsmøde, for at det kan paases, at Formanden ikke

sidder inde med større Beholdning end nødvendigt, ligesom

ogsaa, at Formanden i Mødet skal paavise, at Kasbehold¬

ningen er tilstede; ethvert Medlem er berettiget til at stille

Forslag om et saadant Tilsyn, og det kan blive Pligt for

ham at stille Forslag herom, naar han er eller bliver vidende

om saadanne Forhold, som særlig kunne begrunde Tilsynet.

Sluttelig skal man dog ikke lade ubemærket, at Viborg

Overret i tvende Domme af 4. August 1884 og og 3. Au¬

gust 1885 (Ugeskrift for Retsvæsen 1884 pag. 1033 og

1885 pag. 1083) har udtalt sig for, at der skulde paahvile

Sogneraadets samtlige Medlemmer et solidarisk Ansvar for

Kommunens Kassebeholdning.

Indenrigsmin. Skr. (til Fiskerikontrolløren for 1. Febr.

Jylland) ang., hvorledes der er at forholde med

konfiskerede Fiskeredskaber.

I Skrivelse af 20. Oktober f. A. har Hr. Kontrolløren

begjært Indenrigsministeriets Afgjørelse i Anledning af, at

Herredsfogden for N. N. Herreder hos Dem har forespurgt:

1) paa hvilken Maade der vil være at forholde med
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1. Febr. Realisationen af de Fiskeredskaber, som i Henhold til Fiskeri¬

lovens § 58 ere konfiskerede, og

2) om det i Kanten af et konfiskeret Vaad gaaende

Reb vil kunne udleveres til paagjældende Fisker, medens

selve Garnet konfiskeres.

Foranlediget heraf skulde man til Efterretning og videre

Bekjendtgjørelse tjenstlig melde:

ad 1. Det som ulovligt konfiskerede Redskab bør

gjøres ubrugeligt, og saafremt det derefter maa antages, at

Redskabet har nogen Værdi, vil det være at bortsælge ved

Auktion eller, naar Værdien er forholdsvis ringe, under¬

haanden til Fordel for paagjældende Kasse; skjønnes Red¬

skabet at være værdiløst, vil det være at tilintetgjøre.

ad 2. Naar Konfikationen finder Sted ifølge Dom,

maa den i Dommen derom indeholdte Bestemmelse være

afgjørende for, i hvilket Omfang Redskabet vil være at kon¬

fiskere, men iøvrigt skal man bemærke, at naar et Vaad

konfiskeres i sin Helhed som ulovligt, maa ogsaa Rebet

(Tælleren) som en integrerende Del af Vaadet indbefattes

under Konfiskationen, hvorimod der, naar kun en Del af

Vaadet, til Exempel Pisken eller Armene, konsiskeres som

ulovlig, ikke kan formenes Eieren Ret til at erholde den

øvrige Del af Vaadet med Tilhørende, Reb (Tæller), Drage¬

liner m. m. udleveret.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. (til Amt¬5. Febr.

manden over Holbæk Amt) ang., hvorledes Skole¬

gangen vil være at fremtvinge for saadanne Børns

Vedkommende, der ere udskrevne for at indmeldes i

en privat Skole, men ikke der nyde virkelig Under¬

visning.

I behagelig Skrivelse af 11. f. M. har Hr. Kammer¬

herren indberettet, at Arbeidsmand og Uhrmager N. N. af
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Holbæk, der hører til Mormonernes Samfund, har to Sted= 5. Febr.

børn, 13 Aar og 10 Aar gamle, som ved forskjellige Ud¬

flugter ere holdte borte fra regelmæssig Skolegang. Bør¬

nene søgte Holbæk Bys offentlige Friskole til den 28. Fe¬

bruar 1889, da Faderen lod dem udskrive for at ind¬

melde dem i en privat Skole i Merløse=Sogn; denne Skole

søgte Børnene i Marts Maaned, hvorimod de fra April til

December ikke besøgte nogen Skole. Den 5. December ind¬

meldtes Børnene i en Privatskole i Aagerup, men med den

Aftale, at de ikke skulde begynde deres Skolegang samme¬

steds før den 7. Januar 1890, saaledes at Børnene herefter

ikke have modtaget nogen Undervisning i c. 9 Maaneder.

Efterat Skolekommissionen i Anledning af det saaledes

forefaldne har henvendt sig til Kjøbstadens Skoleudvalg med

Anmodning om, at Faderen maa blive mulkteret for Bør¬

nenes Forsømmelser, men Udvalget har erklæret, at det ikke

kan anse sig for kompetent hertil, da Børnene ere udskrevne

af Kjøbstadens Friskole, har Hr. Kammerherren udbedt sig

Ministeriets Resolution for, hvorledes der dels skal for¬

holdes med Hensyn til de alt foreliggende Skoleforsømmelser,

dels med Hensyn til fremtidige eventuelle Skoleforsømmelser,

idet De har gjort opmærksom paa, at Indmeldelsen i

Aagerup Privatskole, der ligger en Mil fra Børnenes Hjem,

øiensynlig kun er et Forsøg paa at omgaa Lovens Be¬

stemmelser.

Saaledes foranlediget skulde Ministeriet tjenstligst melde,

at da Børnene skulle have Undervisning, maa det være

en Forudsætning for Udskrivningen af Holbæk Kjøbstads Fri¬

skole, at Børnene paa anden Maade faa fyldestgjørende

Undervisning; da det imidlertid er konstateret, at dette ikke

er sket, er Forudsætningen for Udskrivningen bortfalden, og

Børnene maa derfor anses for fremdeles at være skoleplig¬

tige til Holbæk Kjøbstads Friskole. Ministeriet maa derfor

35Tolvte Hefte.
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5. Febr.

6. Febr.

C. ang. miltbrandartet Rosen.806

holde for, at Skolendvalget er berettiget til at diktere Bør¬

nenes Fader Mulkt fra 1. April f. A.

Indenrigsmin. Cirk. (til samtlige Amtmænd)

ang. Ophævelse af Post 3 i Indenrigsministeriets

Cirkulære af 29. Januar 1873*) om miltbrandartet

*) De øvrige i ovennævnte Cirkulære indeholdte For¬
skrifter ere følgende:

De sunde Dyr bør nopholdelig afsondres fra1)

de angrebne og flyttes saa langt bort fra disse som
muligt.

Alle uvedkommende Personer bør formenes2)

Adgang til de syge Dyr og deres Opholdssted.
3)

4) Dyr, der dø af Sygdømmen, maa kun benyt¬
tes til Afsmeltning.

5) Benyttes de slagtede  eller døde Dyr ikke paa
nogen af de under Nr. 3 og 4 nævnte Maader,

skulle de snarest mulig nedgraves med Hud og Haar
mindst 4 Fod dybt og bestrøes med Kalk, førend

Gruben tilkastes. Det samme gjælder om alt Affald

fra deres Opholdssted, fra Slagtningen og fra Des¬
infektionen.

6) Er noget Dyr død, førend Dyrlægen kommer
til Stedet, skal det obduceres, medmindre det alt
maatte være nedgravet.

De syge Dyrs Opholdssted og alle til samme7)

hørende Gjenstande skulle desinficeres efter Dyrlægens

Anvisning strax, efterat Dyrene ere døde, helbredede

eller omflyttede.

8) Den af Sygdømmen angrebne Besætning skal
i Reglen kun tilses 2 Gange af Dyrlægen paa det

Offentliges Vegne, nemlig: naar han ved Sygdom¬
mens Begyndelse træffer de nødvendige Foranstalt¬

ninger til Forebyggelse af Smittens Udbredelse, og
naar Desinfektionen efter Sygdommens Ophør har
fundet Sted.

Naar der er forløbet 14 Dage efter Sygdom¬9)

mens Ophør, og Desinfektionen har fundet Sted, kan
det Offentliges Tilsyn hæves.



B. om Ophæv. af Afdragsretten. 807 1890.

Rosen blandt Svinene og nye Bestemmelser i sammes 6. Febr.

Sted.

Da Ministeriet efter stedfunden Forhandling med det

veterinære Sundhedsraad har anset det for rettest dels at

skjærpe dels nærmere at forklare de i Post 3 i Ministeriets

Cirkulære af 29. Januar 1873 betræffende miltbrandartet

Rosen blandt Svinene indeholdte Bestemmelser, skulde man

tjenstligst anmode d’Hrr. Amtmænd om at ville henlede

saavel Politimestrenes som Dyrlægernes Opmærksomhed paa,

at der i Stedet for fornævnte Post 3, der herved ophæves,

til fremtidig Iagttagelse fastsættes Følgende:

Syge Dyr, der slagtes, maa ikke benyttes til Menneske¬

føde uden dertil af Politimesteren efter Dyrlægens Ind¬

stilling meddelt Tilladelse, dog maa ingen Dele af disse Dyr

under nogen Omstændighed bortføres fra Stedet.

Dyr, som ikke frembyde noget Tegn paa Sygdømmen,

kunne med Politimesterens Tilladelse slagtes paa Stedet

og derefter afhændes paa Betingelse af, at de umiddelbart

forinden Slagtningen blive synede af en Dyrlæge og be¬

findes sunde, ii hvilken Hensecnde det vil være nødvendigt,

at der foretages Temperaturundersøgelse for at konstatere, at

Temperaturen ikke har naaet 40º samt at Dyrene, der¬

under ogsaa Hjertet og Indvoldene, efter Slagtningen blive

synede af en Dyrlæge og befindes ikke at frembyde noget¬

somhelst Tegn paa, at de have været angrebne af Syg¬

dommen.

Ophævelse af Afdrags= 7. Febr.Bekjendtgjørelse ang.

retten imellem KongerigetDanmark og Kongeriget Nr. 17.

Siam. (Justitsministeriet.)

Indm. Saml. pag. 555.
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7. Febr.

Nr. 18.

7. Fobr.

Nr. 21.

7. Fobr.

7. Fobr.

A. om Handelsregistre p. Færøerne.808

Anordning om Forandring i § 5 i Anordning om

Udlaanet af Umyndiges og andre under offentlig

Vestyrelse eller offentligt Tilsyn staaende Midler

m. m. af 12. Kovember 1870. (Justitsmini¬

steriet.)

Indm. Saml. pag. 555.

Anørdning, hvorved Lov om Handelsregistre, Firma

og Prokura af 1. Marts 1889 sættes i Kraft paa

Færøerne. (Justitsministeriet.)

Indm. Saml. pag. 556.

Lov for Island om Renter. (Ministeriet for

Island).

Vi Christian den Niende osv. G. v.: Althinget

har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadfæstet føl¬

gende Lov:

I. Naar Renten stipuleres af et Pengelaan, uden at

dens Beløb nærmere bestemmes skal den være 4 pCt.

aarlig.

For Fremtiden skal det være tilladt at betinge2.

indtil 6 pCt. Rente af Udlaan mod Pant i faste Eien¬

domme.

Lov for Island om Forandring i Lov om Fat¬

tigunderstøttelse og Forsorgelse. (Ministeriet for

Island.)

Vi Christian den Niende osv. G. v.: Al¬

thinget har vedtaget og Vi ved vort Samtykke stadfæstet

følgende Lov:

I. Vil en Person, der har Paarørende, som ikke kunne



B. om Papir i Statstjenesten. 809 1890.
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ernære sig selv, og som det paahviler ham at forførge, reise 7. Febr.

ud af Landet, skal han, saafremt det forlanges af Kommu¬

nalbestyrelsen i bemeldte Paarørendes Forsørgelseskommune,

forinden Reisen tiltrædes, stille antagelig Sikkerhed for, at

hans i Landet tilbageblivende Paarørende ikke, medmindre

Sygdom eller andre uforudsete Ulykker indtræde, ville falde

Kommunen til Byrde idetmindste i de næste 3 Aar, og skal

Sysselmanden eller Byfogden, hvis denne Betingelse ikke

opfyldes, forbyde ham at reise.

2. Ved denne Lov ophæves § 7 i Lov om Fattig¬

understøttelse og Forførgelse.

Bekjendtgjørelse om Stadfæstelsen af en i Haag S. Febr.

den 1. Februar 1889 udstedt Deklaration om For= Nr. 12

andring af Artikel 8 i den under 6. Mai 1882 i

Haag afsluttede Overenskomst om Ordningen af

Fiskeripolitiet i Nordsøen udenfor Søterritorierne.

(Indenrigsministeriet).

Indm. Saml. pag. 556.

Plakat ang. Meddelelse i Kjøbenhavn af Næ= 10. Fobr.

ringsadkomster i Henhold til Lov af 29. Deeember

1857 § 58. (Kjøbenhavns Raadstue.

Indm. Saml. pug 558.

Bekjendtgjørelse om Indskærpelse af Reglement 11. Febr.

af 26. Mai 1888 angaaende Papir til Brug i Nr 23.

Statstjenesten. (Ministeriet for Kirke= og Under¬

visningsvæsenet.)

Da forskjellige Embedsmænd, om hvilke det med Sik¬

kerhed kan antages, at de for længe siden have opbrugt de

Beholdninger af Papir, med hvilke de sad inde i Foraaret

1888, stadig overtræde de i Ministeriets Reglement af 26.

35“



A. om Fiskeripolitiet i Nordsøen.8101890.

11. Febr. Mai 1888 givne Regler angaaende, hvilket Papir der skal

anvendes til Brug i Statstjenesten, skal man herved ind¬

skærpe Iagttagelsen af Reglementets Bestemmelser, idet man

særlig finder Anledning til at henlede Opmærksomheden paa,

at det Papir, der skal anvendes til Korrespondance¬

papir mellem Statsmyndighederneindbyrdes og til Kon¬

cepter, i Følge Reglementets § 4 som Regel ikke maa

være af de større Formater, saasom Bikubeformat, men skal

være af Propatriaformat, og at der i alle de Tilfælde,

hvor Reglementet foreskriver Anvendelsen af Papir af en

vis Minimumskvalitet (f. Ex. til Korrespondancepapir mellem

Statsmyndighederne indbyrdes, til Koncepter og til de fleste

Embedsprotokoller), kun maa bruges af det ved Mini¬

steriets Foranstaltning til Brug i Statstjenesten an¬

skaffede og af Ministeriets tekniske Undersøgelsesbureau i

Henseende til Kvaliteten kontrollerede Papir, ikke derimod af

andet Papir, selv om det kaldes „Normalpapir“ og angives

at være af den i de enkelte Tilfælde foreskrevne Stof= og

Styrkeklasse.

I Forbindelse med Foranstaaende skal Ministeriet

herved gjentage sin tidligere Bekjendtgjørelse om, at F. V.

Bachhausens Bogtrykkeri i Viborg — Filialudsalg i Kjø¬

benhavn Aug. Bangs Boghandel overfor Ministeriet har

paataget sig at holde Lager af de fleste i de forskjellige Em¬

beder brugelige Blanketter og Schemata, trykte paa de af

Ministeriet anskaffede Papirer.

12. Febr. Anordning om Forandring i §6 i Anordning af

29. Marts 1884 angaaende Forholdsregler, sigtende

til Ordningen af Fiskeripolitiet i Nordsøen udenfor

Søterritoriet. (Indenrigsministeriet).

Indm. Saml. pag. 560.



Skr. ang. Loven om Hundeafgift. 1890.811

Justitsmin. Skr. (til Amtmanden over Aarhus 18. Febr.

Amt) ang., hvorledes der vilde være at gaa frem

overfor et Sogneraad, som uden Hjemmel i Hunde¬

afgiftsloven havde optaget i Vedtægten en Bestem¬

melse om, at Hunde under 3 Maaneder ere fri for

Afgift.

I behagelig Skrivelse af 7. ds. har Hr. Stiftamt¬

manden begjært Justitsministeriets Afgjørelse af, hvorledes

der skal forholdes i Anledning af, at N. N. Sogneraad har

vægret sig ved af den af Sogneraadet i Henhold til § 6 i

Lov om Hundeafgiften m. m. af 12. April f. A. affattede

Vedtægt at lade udgaa en i sammes § 2 optagen forment¬

lig i Strid med Loven værende Bestemmelse, hvorefter

Hunde i en Alder af under 3 Maaneder ville blive

afgiftsfri.

Foranlediget heraf skal man tjenstligst melde, at Ju¬

stitsministeriet med Dem er enigt i, at der ikke i den citerede

Lov haves Hjemmel til at indrømme Fritagelse for Afgift

for Hunde, der ere under 3 Maaneder gamle.

For saa vidt Sogneraadet, efter at være blevet gjort

bekjendt med denne Ministeriets Resolution, fremdeles

maatte fastholde sin Vægring, skal man tjenstligst anmode

Dem om at ville forelægge Sagen for Amtsraadet til Be¬

handling i Henhold til § 47 i Lov af 6. Juli 1867 om

Landkommuners Styrelse m. m. Det er derhos en Selv¬

følge, at Politimesteren uanset Vedtægtens Indhold vil have

at skride ind imod Huseiere, der overtræde Loven.

Tillæg til Politivedtægten for Kjøbenhavn af 20. Pobr.

22. Juni 1883 angaaende Ophævelse af Vedtægtens Nr. 25.

§ 86. (Justitsministeriet).

Indm. Saml. pag. 561.
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22. Febr.

Skr. ang. Inkassatorer i Boer.812

Justitsmin. Skr. (til Amtmanden over Frede¬

riksborg Amt) ang. Omfanget efter den nyere

Skiftelovgivning af den Amtmændene ved § 10 i

Forordningen ang. Kaucelliets Kasse= og Reguskabs¬

væsen paalagte Pligt til at paase, at Forskrifterne

om Inkassatorer i Døds= og Konkursboer nøie iagt¬

tages.

Med Hensyn til, at det i Frdn. angaaende Kancelliets

Kasse= og Regnskabsvæsen af 8. Juli 1840 § 10 er paa¬

lagt Amtmændene at paase, at Forskrifterne i Frdn. af

12. Februar 1790 § 11 og Pl. af 3. Juni 1818 §§ 2 og

3 om Inkassatorerne i Døds= og Konkursboer nøie iagt¬

tages, har Hr. Kammerherren i behagelig Skrivelse af 26.

November f. A. begjært Justitsministeriets Afgjørelse af

forskjellige imellem Dem og Skifteforvalterne i Amtet op¬

staaede Meningsuligheder angaaende Omfanget af denne

Tilsynspligt efter den nyere Skiftelovgivning.

Foranlediget heraf skal man tjenstligst melde, at medens

Justitsministeriet med Dem er enigt i, at Ansvaret for In¬

kassationen i de Konkursboer, hvor der er valgt Kurator,

udelukkende paahviler denne under Kreditorudvalgets Tilsyn,

maa Ministeriet formene, at da Fristerne efter Pl. af 3.

Juni 1818 maa anses ophævede ved Lov om Konkurs m.

m. af 25. Marts 1872 og Lov om Skifte af Døds= og

Fællesbo m. v. af 30. November 1874, maa den Amt¬

mændene ved den ovenfor citerede Bestemmelse paalagte

Pligt til at paase disse Forskrifters Overholdelse være bort¬

falden. Da nu Bestemmelserne i Skiftelovens § 31 — der

iøvrigt næppe, som af Dem forment, analogisk kan komme

til Anvendelse ved Konkursboer —kunne fraviges med de

Interesseredes Samtykke under Jagttagelse af Skiftelovens

Forskrifter, følger det af det Anførte, at der ikke kan eller

skal i Almindelighed af Amtmændene føres noget Tilsyn



Skr. ang. en Distriktslæges Honorar. 813 1890.

med, at Inkassationsbeløbene indbetales i rette Tid, og 22. Febr.

Amtmændenes Virksomhed maa derfor være indskrænket til

ved Eftersynet af Skifteprotokollerne at paase, at der ikke

med Tilsidesættelse af Skiftelovens Former er tilføiet Umyn¬

dige noget Tab, og eventuelt foranledige, at de paagjældende

Værger gjøre Ansvar gjældende.

22. Fobr.Jnstitsmin. Skr. (til Amtmanden over Thisted

Amt) ang., at naar en Distriktslæge er ansat som

Sygehuslæge med fast Honorar i Henhold til et,

efter at Lov af 20. April 1888 er traadt i Kraft,

stadfæstet Reglement, kan han ikke under en under

offentlig Behandling tagen Epidemi beregne sig

særlig Betaling for de paa Sygehnset indlagte, af

Epidemien angrebne Patienter.

I et hertil indkommet Andragende har Distriktslæge

N. N. i N. N. Kjøbstad forespurgt, om han, der er antagen

som Læge ved Sygehuset sammesteds og som saadan for den

ved § 9 i det af Indenrigsministeriet under 4. Mai f. A.

stadfæstede Reglement fastsatte aarlige Løn af 600 Kr. er

pligtig uden yderligere Vederlag at tilse og behandle Pa¬

tienter, der indlægges paa Sygehuset for offentlig Regning,

ikke i Henhold til § 20 i Loven af 20. April 1888 om

Foranstaltninger imod Udbredelse af smitsomme Sygdømme

er berettiget til særlig Betaling for de under en ifjor under

offentlig Behandling tagen Tyfusepidemi i bemeldte Kjøbstad

paa Sygehuset indlagte Patienter.

Foranlediget heraf skal man tjenstligst melde, at da det

ovennævnte for bemeldte Sygehus gjældende Reglement,

som det maa antages efter forudgaaet Forhandling med

Distriktslægen, er approberet af Indenrigsministeriet, efter

at fornævnte Lov af 20. April 1888 var traadt i Kraft,



Skr. ang. Skifteretsvidner m. m.8141890.
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22. Fehr. maa Justitsministeriet formene, at der i Henhold til Be¬

stemmelsen i Begyndelsen af § 20 i bemeldte Lov ikke kan

tilkomme Distriktslægen den i Paragrafen fastsatte Betaling.

22. Fcbr. Justitsmin. Skr. (til Amtmanden over Frede¬

riksborg Amt) ang. Nodvendigheden af Vidners Med¬

tagelse, naar Skifteretten holdes, samt angaaende

forskjellige Spørgsmaal Thinglæsningen vedrørende.

I behagelig Skrivelse af 26. November f. A. har Hr.

Kammerherren begjært Justitsministeriets Afgjørelse med Hen¬

syn til forskjellige Meningsuligheder, der ere opstaaede imellem

Dem og nogle af Amtets Retsbetjente ved de af Dem i

forrige Aar og tidligere foretagne Eftersyn af Retsbetjen¬

tenes Embedsprotokoller.

I. Overfor Skifteretten i N. N. Kjøbstad har Hr.

Kammerherren saaledes gjort gjældende, at Vidner ere over¬

flødige, naar Skifteretten sættes med flere end et Medlem,

samt naar; der sker Tilførsler til Skifteprotokollen, der ikke

kræve nogen Rets Sættelse, i hvilken Henseende De har

bemærket, at Skifterettens Sættelse udenfor de lovbefalede

Skiftesamlinger i Boet er overflødig, forsaavidt der kun er

Spørgsmaal om ved en Tilførsel til Skifteprotokollen at

konstatere, hvad Skifteretten selv har foretaget. De har

fremdeles overfor bemeldte Skifteret udtalt, at der ikke er

Hjemmel til i Henhold til Lov af 30. November 1874 § 7

at beregne Vidnegebyrer for hvert Bo, naar flere Boer

foretages umiddelbart efter hinanden i samme Retsmøde,

efterat Retten er sat.

Justitsministeriet tiltræder det af Dem saaledes Udtalte,

idet man med Hensyn til Spørgsmaalet om, i hvilke Til¬

fælde Vidner bør tilkaldes, naar Skifteretten holdes med et

enkelt Medlem, særligt bemærker, at det udenfor særlig lov¬

bestemte Tilfælde, som ved Aabnings= og Registreringsfor¬



B. ang. Lodstvang. 815 1890.

—

retninger eller de befalede Skiftesamlinger, ikkun er til de 22. Febr.

Møder, i hvilke Beslutninger og Handlinger, som kræve

Indkaldelse af de i Boet Interesserede, skulle afgjøres, at

Medtagelse af Vidner kan anses sornøden.

II. Overfor Birkedommeren i N. N. Birk har Hr.

Kammerherren gjort Udsættelse med Hensyn til, at han ved

Udslettelse af Dokumenter i Pantebogen ikke har ladet det

paagjældende Dokument, i Henhold til hvilket Udslettelse har

fundet Sted, protokollere sammen med de andre samme

Retsdag thinglæste Dokumenter in extenso paa dets Plads

i Pantebogen med Tilføielse ved det udslettede Dokument af

en Henvisning til Udslettelsesdokomentets Folio.

Idet Justitsministeriet finder den af Dem hævdede

Fremgangsmaade hjemlet i Lovgivningen (Frdn. af 28.

Marts 1845 § I1, 5. Stykke, jfr. Frdn. af 7. Februar

1738 § 5 og Sportelreglementet af 22. Marts 1814 § 80,

3. Stykke), maa man ganske tiltræde den gjorte Udsættelse.

III. I den af Dem overfor Birkedommeren i N. N.

Birk hævdede Opfattelse af, at Tilførslerne i Birkets Ju¬

stitsprotokol om thinglæste Dokumenter angaaende faste

Eiendomme bør indeholde Oplysning om deres Matrikuls¬

numre, er Justitsministeriet ligeledes enigt, idet det følger

af Sagens Natur, at Buddet i D. L. 1—8—3, jfr. Kan¬

celliskrivelse af 2. Mai 1829 om, at Retsskriveren i Ju¬

stitsprotokollen skal anføre Alt, hvad der lægges i Rette,

maa medføre, at han ved alle Dokumenter, der angaa faste

Eiendomme, maa angive disse. Hvor den paagjældende

Eiendom derhos ikke har en særskilt Betegnelse som N. N.

Gods eller Hovedgaard, maa den derfor benævnes med

Matrikulsnumer.

Bekjendtgjørelse ang. Indførelse af Lodstvang 25. Fobr.

ved Seilads gjennem den uddybede Rende over Hals Nr. 26.

Barre.
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25. Febr

27. Febr.

Skr. ang. Værgemaal.816

Efter Indstilling fra Aalborg Byraad og i Henhold til

Lov om Lodsvæsenet af 13. Juni 1879 § 15 har Mini¬

steriet bestemt, at Lodstvang vil være at indføre ved Sei¬

ladsen gjennem den uddybede Rende over Hals Barre ved

det østlige Indløb til Limfjorden for alle Skibe med et

Dybgaaende af og over 11 Fod dansk Maal, fra 1. April

d. A. at regne.

Justitsmin. Skr. (til Amtmanden over Svend¬

borg Amt) ang., at en i uskiftet Vo hensiddende

Ægtefælle ikke ved Testamente kan gjøre Forandring

i den Regel, at et umyndigt Barns Arv efter den

Førstafdøde efter den Længstlevendes Død skal ind¬

sættes i Overformynderiet under Tilsyn af den fødte

Værge.

I det med Hr. Kammerherrens behagelige Skrivelse af

13. ds. hertil tilbagesendte Andragende har Gaardeier N.

N. med Hensyn til, at den nu afdøde Enke N. N. af N. N.

Kjøbstad, der hensad i uskiftet Bo efter sin Ægtefælle. An¬

dragerens eneste Broder, i et under 31. Juli f. A. oprettet

Testamente har indsat prakt. Læge N. N. af bemeldte Kjøb¬

stad til Værge for sin i bemeldte Ægteskab fødte umyndige

Søn, og bestemt, at den denne tilfaldne Arv skal holdes

udenfor Overformynderiets Bestyrelse, anholdt om, at de

anførte Bestemmelser i Testamentet tilsidesættes, saaledes at

Ansøgeren anerkjendes som født Værge for bemeldte Søn,

og at hele Arven eller dog Fædrenearven indbetales i Over¬

formynderiet.

Foranlediget heraf skal man tjenstligst melde, at Ju¬

stitsministeriet med Dem maa være enigt i. at Testatrix

har været uberettiget til ved Testamentet at bestemme som

anført med Hensyn til Sønnens Fædrenearv, som derfor

vil være at indsætte i Overformynderiet og at undergive



Cirk. ang. Skolevidnesbyrd. 817 1890.

Tilsyn af den fødte Værge, ligesom ogsaa Tilsynet med den 27. Febr.

Umyndiges personlige Forhold maa tilkomme denne. Der¬

imod finder Justitsministeriet efter det Oplyste ikke Anled¬

ning til at tilsidesætte de af Testatrix med Hensyn til Søn¬

nens Mødrenearv gyldigt trufne Bestemmelser.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. (til Skole=27. Febr.

direktionen for Ringsted og Alsted Herreder) ang.,

at Forsendelser til Skoledirektionen vedrørende Skole¬

sager fra Kommuner ikke kunne frigjøres ved Be¬

nyttelsen af Tjenestefrimærker (jfr. Lov af 5. April

1888 og Anordning af 6. September 1888 §§ 8

og 9).

Kirke= og Undervisningsmin. Cirk. (til Rek= 1. Marts.

torerne og Forstanderskaberne for de offentlige

lærde Skoler og for Rønne høiere Realskole) ang.

Skolevidnesbyrd og om Betalingen for disse.

Ministeriets Opmærksomhed er bleven henledet paa, at

der i de offentlige lærde Skolers Praxis i forskjellige Ret¬

ninger hersker Uklarhed med Hensyn til Anvendelsen af de

i den almindelige Skoleforordning af 7. November 1809

§8 106—108 givne Regler om Skolevidnesbyrd og om Be¬

talingen for disse. Man ser sig herved foranlediget til med

en nærmere Forklaring at indskærpe Overholdelsen af de

bestaaende Regler, saaledes som disse ere blevne modificerede

ved de senere Forandringer i Examensreglerne, Ministeriet

skal derfor i Tilslutning til de ved Cirkulærerne af 23.

April 1845 og 30. November 1854 samt i den Skolerne

meddelte Skrivelse af 2. Juli 1874 udtalte Grundsætninger

(jfr. Meddelelser om de lærde Skoler for 1849—56 pag.

19 og 126—128; 1857 78, 3. Hefte pag. 94—96) tjenst¬
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1. Marts, ligst meddele Dhrr. Rektorer og Skoleforstandere Følgende

til behagelig Underretning og fremtidig Iagttagelse:

Alle Skoletestimonier betales med 20 Kr., med Und¬

tagelse af de nedenfor anførte Tilfælde.

Som Skoletestimonier betragtes:

1) Vidnesbyrd om en hvilkensomhelst Skoleexamen, der

er bestaaet af en Discipel ved Skolen;

De Vidnesbyrd, som Disciple, der tidligere have be¬215

søgt en offentlig lærd Skole, maa medbringe ved

deres Optagelse i en anden offentlig Skole;

3) Enhver Attest, der fra en Skole udstedes om en Di¬

scipels almindelige Forhold i Skolen, til Brug efter

hans Udtrædelse af denne.

Herved bemærkes:

Testimonium, henholdsvis for Afgangsexamen, 4.ad 1)

Klasses Examen, eller almindelig Forberedelsesexamen,

er nødvendigt for enhver dimitteret Discipel, der vil

indskrives ved Universitetet eller indstille sig til en af

de under dette Ministerium henhørende Embedsexaminer

eller Fagprøver, til hvilke Adgangen er betinget af

en af de nævnte Skoleexaminer.

Examensbeviser for Privatister betragtes ikke som

Skoletestimonier og udstedes derfor uden særligt

Gebyr.

Ingen, som tidligere har været Discipel i en offent¬ad 2)

lig lærd Skole, maa optages i en anden saadan

Skole, hvad enten det sker ved umiddelbar Overflyt¬

ning eller efter længere Tids Mellemrum, uden at

han foreviser et af Rektoren ved den Skole, som han

har forladt, udstedt Testimoninm. Dette Testimonium

skal i Henhold til Bekjendtgjørelsen af 13. Mai 1850

om en Undervisningsplan og Examensbestemmelser

ved de lærde Skoler indeholde en Attest om
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a) i hvilken Klasse Disciplen sidst har været optagen 1. Marts.

i den Skole, som han tidligere har besøgt;

b) hans Alder, for at det kan paases, at der i denne

Henseende Intet er til Hinder for hans Optagelse

i den nye Skole eller i den Klasse, som han søger

at faa Adgang til;

c) at hans Kundskaber ere fyldestgjørende for Ad¬

gangen til den Klasse, i hvilken han attraar at

optages;

d) at hans Sæder ere ufordærvede, og at han ikke

enten er bortvist fra den tidligere Skole eller paa

ulovlig Maade har forladt den, eller er negtet

Adgang til at oprykke til den Klasse, i hvilken

han vi optages ved den anden Skole.

Naar en Discipel efter at have bestaaet 4. Klasses

Examen søger Optagelse i en anden offentlig Skole,

maa han foruden Testimoniet for denne Examen

medbringe en Attest af det ovenanførte Indhold,

som altsaa vil være tilstrækkeligt Vidnesbyrd om hans

Modenhed til Optagelse i 5. Klasse. Denne Attest i

Forbindelse med Examensvidnesbyrdet bliver dog med

Hensyn til Betalingen kun at betragte som et enkelt

Testimonium.

Der kan uden Betaling udstedes Attest om, hvor

lang Tid en Discipel har været i Skolen, hvilken

Klasse han sidst har været optagen i, hvilke Skole¬

beneficier han har nydt, samt om andre rent faktiske

Forhold. Ligeledes kan Attest om Examenskarakteren

i et enkelt bestemt Fag udfærdiges uden Gebyr.

Men enhver fra Skolens Side udstedt Attest, der

indeholder et Vidnesbyrd om Disciplens almindelige

Forhold i Skolen, med Hensyn til Opførsel, Flid,

Fremgang, Anlæg, eller andre personlige Forhold,

eller en Attest om de ham ved Skoleaarets Udgang i
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saa Henseende meddelte Hovedkarakterer, bliver at be¬

tale som et egentligt Testimonium. I Tvivlstilfælde

bør det ved Indstilling til Ministeriet søges afgjort,

hvorvidt Attesten er gebyrpligtig eller ikke. I For¬

bindelse hermed skal erindres om, at en hvilkensom¬

helst Attest for Examenskarakterer ifølge Stempellov¬

givningen bliver at udfærdige paa stemplet Papir til

Taxt 1 Kr., som maa betales af den, der begjærer

den udfærdiget.

For samtlige Skoletestimonier gjælde iøvrigt følgende

Regler:

Testimonier skulle kun udstedes efter Begjæring af Ved¬

kommende. Under 1) og 2) er ovenfor angivet, i hvilke

Henseender det er nødvendigt at løse Testimonium angaaende

Examen eller Vedkommendes Forhold i Skolen. En saadan

Nødvendighed er derimod ikke tilstede for de Disciple, som

efter tidligere at have besøgt en lærd Skole:

a) ønske atter at optages i samme Skole;

b) indstille sig til en afsluttende Examen som Disciple

ved en kommunal eller privat Skole (herunder ind¬

befattet Herlufsholms lærde Skole);

som Privatister indstille sig til Afgangsexamen, entenc)

ved en offentlig eller privat lærd Skole.

Dog maa de, der, efter at have bestaaet 4. Klasses

Examen som Disciple ved en offentlig lærd Skole, indstille

sig som Privatister til Afgangsexamen ved en anden

Skole, medbringe Bevis for 4. Klasses Examen, men dette

bliver at udstede uden Gebyr.

Foruden i det her nævnte Tilfælde skulle Testimonier

af enhver Art udstedes uden Gebyr i følgende Tilfælde:

naar det begjæres udstedt af en Discipel, der i deta)

løbende Skoleaar har nydt eller nyder et Skole¬

beneficium, enten hel eller halv Friplads eller Penge¬

stipendium til Dækning af Skolepenge eller til Op¬
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lægning. Lige med de egentlige Skolebeneficier stilles

i denne Henseende Understøttelser af Stipendieover¬

skudsfondene og af de paa Kommunitetets Budget til Un¬

derstøttelse for vordende Studenter bevilgede Midler, men

ingen andre offentlige eller legatmæssige Understøttelser;

naar vedkommende Discipel engang iforveien har be¬b)

talt Testimonium for 4. Klasses Examen;

naar flere Brødre ved Overflytning til en andenc)

Statsskole samtidig begjære Testimonium udstedt,

forsaavidt som dette da udstedes mod enkelt Gebyr

for dem alle.

Endvidere vil Ministeriet for Fremtiden have fastsat,0)

at Testimoniet udfærdiges uden Betaling, naar ved¬

kommende Discipel overføres til en anden Skole som

Følge af Faderens Embedsforflyttelse.

Udenfor de her anførte Tilfælde kunne Vedkommende

efter særlig Resolution af Ministeriet fritages for Testi¬kun

moniumsgebyret. Saadan Fritagelse vil med Hensyn til de

foran under 3) omhandlede Attester for Disciplens alminde¬

lige Forhold i Skolen efter Omstændighederne kunne for¬

ventes, naar Testimoniet kun søges til Brug ved Indtræ¬

delsen i rent private Stillinger, og den Paagjældendes

Trang og øvrige Forhold anbefale ham dertil, medens For¬

holdet stiller sig anderledes ved Overgang fra Skolen til

offentlige Stillinger.

Idet de her fremstillede Regler, der i enhver Henseende

ere fælles for Realdisciple og studerende Disciple samt for

alle de høiere Statsskoler, herved indskærpes til ufravigelig

Overholdelse, skal Ministeriet særlig henlede Opmærksom¬

heden paa, at i Forhold til disse Skoler eller til andre

under dette Ministerium sorterende Institutioner kan intet

Skolevidnesbyrd komme i Betragtning, som ikke er udstedt

af vedkommende Skoles Rektor. Til Betryggelse for Ge¬

byrpligtens Overholdelse vil man tillige anmode DHrr. Rek¬

1890.

1. Marts.
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1. Marts, torer om ved Udstedelsen af enhver Attest, som efter det

foran Anførte er at betragte som et egentligt Skoletesti¬

monium, paa dette at attestere, enten at den anordnings¬

mæssige Betaling af 20 Kr. er erlagt, eller at Testimoniet

ifølge nærværende Cirkulære kan udstedes uden Gebyr.

4. Marts. Kirke= og Undervisningsmin. Skr. (til Forstan¬

deren for det kgl. Skolelærerseminarium ved Jel¬

linge) ang Forstaaelsen af de i Bestemmelser om

Skolelærerexamen af 6. April 1889 opstillede Regler

om den Alder, Examinanderne skulle have, og om

den Tid, hvori de skulle have deltaget i Skoleunder¬

visningen.

I behagelig Skrivelse af 17. f. M. har Deres Høi¬

ærværdighed med Hensyn til Bestemmelserne om Skolelærer¬

examen af 6. April 1889 forespurgt:

1) om Bestemmelsen, at de, der indstille sig til Skolelærer¬

examen, skulle have fyldt 18 Aar inden den 1. Juli

i det Aar, hvori Examen tilendebringes, er at forstaa

saaledes, at naar Skolelærerexamen tages i 2 Dele

med mindst 1 Aars Mellemrum, skal vedkommende

have fyldt det 18. Aar allerede inden han underkaster

sig 1. Del af denne Examen, jfr. Ministeriets Skri¬

velse af 28. April 1869.

om, hvorledes Bestemmelsen om den Tid, i hvilken2)

den, der indstiller sig til Skolelærerexamen, skal have

deltaget i Undervisningen i en Skole, er at forstaa,

idet det i Texten af de citerede Bestemmelser af 6.

April 1889 hedder, at Ministeriet, naar særegne Om¬

stændigheder tale derfor, kan tilstaa en Nedsættelse

heri af i det Høieste 1 Aar, medens det i en Note

udtales, at Dispensation fra Bestemmelsen kun kan

forventes meddelt, naar den Paagjældende har under¬
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vist i 9 Maaneder før Indmeldelsen til 1. Del af 4. Marts.

Examen, hvoraf synes at fremgaa, at den, der paa

en Gang indstiller sig til hele Examen, kan slippe med

3 Maaneders kortere praktisk Øvelse end den, der

tager Examen i to Dele.

Foranlediget heraf skulde Ministeriet tjenstligst melde:

ad 1) at det ved Ordene i de nye Bestemmelser af 6. April

1889, „det Aar, hvori Examen tilendebringes“, netop

har været tilsigtet at udtale, at 18 Aars Alderen

ikke kræves for at kunne indstille sig til 1. Del af

Examen;

at den tilsyneladende Uoverensstemmelse er at ; for¬ad 2)

staa saaledes, at Ministeriet, uagtet det har Bemyn¬

digelse til at dispensere for et halvt Aars praktisk

Øvelse, ikke gjør Brug af denne Dispensations¬

myndighed, undtagen hvor den Paagjældende har

mindst 9 Maaneders praktisk Øvelse. Der fordres

saaledes samme praktiske Uddannelse, enten den Paa¬

gjældende tager Examen paa en Gang eller i 2 Dele.

Jøvrigt tilføies, at Ministeriet for de kgl. Seminariers

Vedkommende, hvor der haves Garanti for, at Seminarie¬

eleverne inden deres Dimission fra Seminarierne faa til¬

strækkelig praktisk Uddannelse, ikke vil have Betænkelighed

ved efter Forstandernes Indstilling at bevilge Dispensation

i noget større Omfang, dog ikke ud over 6 Maaneder.

Bekjendtgjørelse ang. Indlæggelseztil gratis Be= 5. Marts

handling paa kjøbenhavnske Hospitaler af Personer,

der ere angrebne af visse smitsomme Sygdømme.

(Kjøbenhavns Magistrat).

Indm. Saml. pag. 561.
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Kirke= og Undervisningsmin. Skr. (til Biskoppen

over Fyns Stift) ang., at det ikke kan tilstedes

„Officerer“ af „Frelsens Hær“ at indfinde sig ved

4folkekirkelige Handlinger i den for „Frelsens Hær¬

vedtagne Uniform.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. (til Biskop¬

pen over Viborg Stift) ang., hvorledes Anmeldelser

om Benyttelse af en Kirke til Gudstjeneste ved en

Kirken uvedkommende Præst skulle være affattede,

samt om, hvorvidt der kan løses Sognebaand til en

Kapellau pro loco.

I et med Deres Høiærværdigheds behagelige Skrivelse

af 14. Januar d. A. hertil indkommet Andragende har

Sognepræst N. N. i Anledning af, at han gjentagne Gange

fra N. N. paa Flertallet af Folkethingsvælgernes Vegne i

N. N. Sogn har modtaget Anmeldelse om, at hans Kirke

agtedes benyttet til Gudstjeneste paa en bestemt angiven

Dag ved Kapellan pro loc0 N. N., til hvem 12—13 Fa¬

milier og enkelte Personer, deriblandt Skolelærerne i Sognet,

have løst Sognebaand, — forespurgt, dels om ikke en saa¬

dan Anmeldelse som den ovennævnte bør underskrives af

hver enkelt af dem, som nære Ønsket om Kirkens Benyttelse

af en fremmed Præst, dels om, hvorvidt der kan løses

Sognebaand til en Kapellan pro loco.

Foranlediget heraf skulde Ministeriet tjenstligst melde, at

det er enigt med Deres Høiærværdighed i, at vedkommende

Sognepræst er berettiget til at forlange, at Anmeldelsen fra

et Flertal af Sognemenighedens stemmeberettigede Med¬

lemmer i Henhold til Lov 25. Marts 1872 § 4 om Be¬
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nyttelse af Sognekirken til Gudstjenestes Afholdelse ved en 11. Marts.

uvedkommende Præst maa være forsynet med de enkelte

vedkommende Sognemedlemmers Underskrift ledsaget af en

verificeret Gjenpart af Listen over de stemmeberettigede til

Folkethinget, forsaavidt de ere Medlemmer af Folkekirken,

eller i alt Fald af en Attest fra Sogneraadet om, at Under¬

skriverne danne Flertallet af de sidstnævnte stemmeberettigede.

Med Hensyn til Spørgsmaalet om, hvorvidt der kan løses

Sognebaand til en Kapellan pro loco, skulde Ministeriet i

Overensstemmelse med, hvad der er yttret af Deres Høiær¬

værdighed i Skrivelse af 31. Januar 1889, tjenstligst melde,

at det ikke antager, at Kapellaner pro loco kunne henregnes

til de ved en vis Menighed ansatte Præster, til hvilke der i

Medfør af Lov 4. April 1855 kan løses Sognebaand.

Bekjendtgjørelse om Forfatterregulativ for det 13. Marts.

kgl. Theater. (Ministeriet for Kirke= og Undervis= Nr. 32.

ningsvæsenet.)

Efter Ministeriets derom nedlagte allerunderdanigste

Forestilling har det behaget Hans Maiestæt Kongen under

Dags Dato allernaadigst at stadfæste følgende Forfatter¬

Regulativ for det kongelige Theater:

Enhver, som til Chefen for det kongelige TheaterI.

indsender et dramatisk Arbeide med Begjæring om dets An¬

tagelse, modtager skriftligt Svar inden Udløbet af 6 Uger fra

Indleveringsdsagen.

Er det en Opera (under denne Benævnelse indbefattes

overalt i dette Regulativ ogsaa Syngestykker), forbeholder

Theatret sig dog Ret til først at afgive Svar efter 12 Ugers

Forløb.

Ved Bestemmelsen af Tidsfristen for Svars Afgivelse

medregnes ikke Theaterferien.
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Operaer skulle indsendes i fuldstændig Partitur med

særskilt Textbog.

Med Oversættelser og Omarbeidelser skal den originale

Text medfølge.

Antages et Stykke (9: Skuespil eller Opera) bliver det

indsendte Manuskript eller Partitur samt Textbogen Theatrets

Eiendom. Komponisten bliver desuden forpligtet til at afgive

et Klaverndtog, brugeligt til Indstuderingen.

Ved Antagelsen af et Stykke bliver dettes Forfatter,

Komponist, Oversætter eller Omarbeider forpligtet til at

opgive sit Navn for Theatrets Chef.

Ved Opførelsen af Oversættelser og Omarbeidelser skal

Oversætterens eller Omarbeiderens Navn anføres i Theatrets

officielle Bekjendtgjørelser.

A. Originale danske Arbeider.

2. Ved Antagelsen af et originalt Stykke, der spiller

mindst 1 Time, udbetales der strax et Antagelseshonorar.

Er Stykket ikke opført 2 Aars=Dagen efter Antagelsen,

udbetales der endvidere et Honorar af samme Størrelse som

Antagelseshonoraret.

Er Stykket heller ikke opført 3 Aars=Dagen efter An¬

tagelsen, har Forfatteren eller Komponisten fri Raadighed

derover. Det kongelige Theater beholder dog fremdeles Ret

til at opføre det.

Antagelseshonoraret fastsættes:

For Skuespil, der kunne udfylde en hel Forestilling (9“ som,

Mellemakterne iberegnede, spille mindst 2½ Time), til

300 Kr.

For Skuespil, der spille kortere end 21e Time, i' Forhold

dertil.

For Operaer (Musik og Text under et) samme Beløb som

for Skuespil med et Tillæg af 25 pCt. Det samlede

Beløb udbetales til Komponisten, medmindre denne opgiver
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til Theatret, hvor stor en Del af Beløbet han ønsker ud¬ 13 Marts.

betalt til Textforfatteren.

Er Texten til en Opera en Oversættelse eller en Om¬

arbeidelse fra et fremmed Sprog, bortfalder det ovennævnte

Tillæg af 25 pCt.

3. For hver Forestilling, ved hvilken Stykket opføres,

betales der endvidere:

For Sknespil, der kunne udfylde en hel Forestilling:

for 1. til 25. Forestilling 10 pCt. af Theatrets Brutto¬

indtægt,

for 26. til 100. Forestilling 4 pCt. af Theatrets Brutto¬

indtægt,

og, forsaavidt Forfatteren eller Komponisten lever, for hver

efterfølgende Forestilling 2 pCt.

Opføres der sammen med et Skuespil, „der kan udfylde

en hel Forestilling“ et mindre Stykke, for hvilket der ved

Opførelsen forfalder Honorar, saa fradrages dettes Beløb i

det Honorar, der ellers vilde tilkomme Forfatteren af det

større Stykke, dog kun forsaavidt dette ikke er gaaet 25

Gange.

For Skuespil, der spille kortere end 2½ Time:

for 1. til 25. Forestilling 70—140 Kr. i Forhold til Styk¬

kets Varighed,

for 26. til 100. Forestilling 30—60 Kr. i Forhold til

Stykkets Varighed,

og, forsaavidt Forfatteren eller Komponisten lever, for hver

efterfølgende Forestilling 15—30 Kr.

For Operaer (Musik og Text under et) samme Hono¬

rar som for Skuespil med et Tillæg af 25 pCt. Det sam¬

lede Beløb udbetales til Komponisten, medmindre denne op¬

giver til Theatret, hvor stor en Del af Beløbet han ønsker

udbetalt til Textforfatteren. Er Texten til en Opera en

Oversættelse eller en Omarbeidelse fra et fremmed Sprog
bortfalder det ovennævnte Tillæg af 25 pCt.
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Al Udbetaling af Honorar ophører 50 Aar efter Ud¬

gangen af Forfatterens (Komponistens) Dødsaar.

Forestillinger, til hvilke Adgangen er uden Betaling,

medregnes ikke i Forestillingsantallet ved Honorarbereg¬

ningen.

4. Efter Overenskomst honoreres:

Stykker, der spille kortere end 1 Time,

Festspil, Kantater o. Lign.,

Musik til Skuespil,

Balletter, saavel selve Balletkompositionen som Musik¬

kompositionen, osv. osv.

Er et saadant Arbeide ikke opført 2 Aars=Dagen efter

Antagelsen, har Forfatteren eller Komponisten fri Raadighed

derover. Det kongelige Theater beholder dog fremdeles Ret

til at opføre det.

5. Er et originalt Skuespil udkommet i Trykken for¬

inden Antagelsen, eller udkommer det tidligere end 3 Dage

efter den første Opførsel, fradrages der forlods i Honorar

for et Helaftenssthkke 300 Kr. og for et mindre Stykke i

Forhold dertil.

Det samme gjælder for originale Operaer med Hensyn

til Udgivelse af Partitur og Klaverndtog.

Texten til en Opera maa udkomme i Trykken 3 Dage

forinden den Dag, til hvilken den første Opførelse er bestemt.

Udkommer et Arbeide, for hvilket der ved Antagelsen

er betalt Honorar en Gang for alle (se § 4), i Trykken

efter Antagelsen og tidligere end 3 Dage efter den første

Opførelse, tilbagebetales der 25 pCt. af det modtagne

Honorar.

6. Forfatteren eller Komponisten har ikke Ret til at

lade sit Arbeide opføre offentlig andetsteds i Hovedstaden eller

dens Forstæder, medmindre det i Henhold til gjældende Be¬

stemmelser er udleveret ham til fri Raadighed.
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7. Det staar Forfatteren eller Komponisten frit for at 13. Marts.

overlade sit Stykke til Theaterbestyrelser udenfor Hovedstaden

eller dens Forstæder (herunder ogsaa Udlandet), dog saa¬

ledes, at det ikke bliver spillet tidligere der end paa det

kongelige Theater.

Overholdes denne Bestemmelse ikke, har Theatret Ret

til at opgive Opførelsen af Stykket, i hvilket Tilfælde For¬

fatteren eller Komponisten bliver forpligtet til at erstatte

enhver Udgift, som Stykket har foranlediget.

Ønsker Theatret vedblivende at opføre Stykket, fra¬

drages forlods i Honoraret et dobbelt saa stort Beløb som

for Overtrædelse af § 5. Er hele Honoraret udbetalt ved

Antagelsen (§ 4), tilbagebetales Halvdelen af den modtagne

Sum.

Ønsker Forfatteren eller Komponisten af et til Op¬8.

førelse antaget, men endnu ikke opført Stykke at tage det

tilbage, da er han dertil berettiget imod kontant at erstatte

Theatret enhver Udgift, som Stykket har foranlediget.

For Operaers Vedkommende har Theatret kun at for¬

handle med Komponisten, der optræder baade paa egne og

Textforfatterens Vegne.

9. Forfatteren eller Komponisten af et originalt Stykke

har Ret til at besætte Rollerne i samme, naar han strax

ved Stykkets Indsendelse angiver sin Rollebesætning.

Har Forfatteren eller Komponisten benyttet sig af denne

Ret, kan der i den første Sæson, i hvilken Stykket opføres,

ikke førend efter den 7. Opførelse foretages nogen Foran¬

dring i Rollebesætningen uden hans Samtykke.

Om senere gjennemgribende Forandringer i Rolle¬

besætningen bør Forfatteren eller Komponisten i Reglen

høres.

10. Ønsker en Komponist selv at dirigere ved de første

Opførelser af sit Arbeide, maa han inden Prøvernes Be¬

gyndelse derom skriftlig henvende sig til Theaterchefeu, der

Tolvte Hæfte. 36
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13 Marts, da bestemmer, hvorvidt og under hvilke Betingelser hans

Ønske kan opfyldes.

II. Forfatteren af et originalt Skuespil oplæser, naar

han ikke frabeder sig det, sit Arbeide for de Rollehavende

og de Funktionærer, hvis Tilstedeværelse han anser for hen¬

sigtsmæssig.

Forfatteren eller Komponisten har Ret til at overvære

samtlige Prøver paa sit Arbeide, hvorfor der bør gives

ham Underretning om Tiden for hver Prøves Afholdelse.

Forfatteren eller Komponisten har Ret til at sætte sit

Stykke i Scene, hvad selve Indstuderingen angaar, naar

han strax efter Antagelsen derom henvender sig til Theater¬

chefen. Sceneinstruktøren er da forpligtet til at yde ham

al den Bistand, han maatte ønske. Naar der maatte opstaa

Ulemper af, at Forfatteren eller Komponisten leder Ind¬

studeringen, tager Theaterchefen Bestemmelse om, hvorvidt

eller under hvilke Betingelser Forfatteren eller Komponisten

kan fortsætte dermed.

Sætter Sceneinstruktøren Stykket i Scene, kan Forfat¬

teren eller Komponisten ved Slutningen af hver Scene,

eller hvor der maatte være et Ophold, gjøre sine Bemærk¬

ninger enten til den, der forestaar Prøven, eller til de

Spillende.

Forfatteren eller Komponisten er berettiget til at over¬

være de 3 første Forestillinger af sit Stykke paa Scenen

paa den Plads, som anvises ham.

12. Originale Stykker, som ereopførte 5 Gange, give

Forfatteren eller Komponisten Ret til fri Adgang i første

Parket til Theatrets Forestillinger efter følgende Regler:

Naar Stykket kan udfylde en hel Forestilling:

for 1. Stykke 4 Gange om Ugen i 3 Aar,

2. andre 7 Aar,

* 3. for Livstid.



B. om Forfatter=Regulativ for det kgl. Theater 831

Naar Stykket spiller kortere end 2½ Time:

for 1. Stykke 4 Gange om Ugen i 1 Aar,

andre 22.
*

3 —
—3.

— 4 —4.

5 —5.

6. for Livstid.

Er Stykket af flere Forfattere eller Musiken af flere

Komponister, meddeles kun 1 Fribillet, lydende paa Forfat¬

ternes eller Komponisternes Navne, hvilken kun kan afbenyt¬

tes paa de bestemte Dage og i det bestemte Tidsrum af en

af de Paagjældende.

Forfatteren eller Komponisten har desuden fri Adgang

i første Parket ved enhver Opførelse af sit Arbeide.

Ovenstaaende Bestemmelser ere ogsaa gjældende sor

Komponister til original Balletmusik.

Forfattere og Komponister, hvis Arbeider ikke ere blevne

opførte 5 Gange, samt Forfattere til Operatexter kan der

indrømmes fri Adgang til Theatret efter Theaterchefens

Skjøn.

B. Oversættelser og Omarbeidelser.

13. Honoraret for Oversættelser fastsættes til følgende

Beløb:

For Stykker, der kunne udfylde en hel Forestilling:

et Skuespil i Prosa eller i urimede Vers. 400—600 Kr.

et Skuespil i rimede Vers
600—1000 —

en Text til en fremmed Opera

For Stykker, der spille kortere end 21 Time:

et mindre Honorar i Forhold dertil.

Honoraret udbetales ved Antagelsen.

14. Omarbeidelser honoreres efter Overenskomst.

15. Med Hensyn til Oversættelsers og Omarbeidelsers

1890.

13 Marts.
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18. Marts Udgivelse i Trykken og deres Opførelse paa andre Theatre

gjælder Analogien af de i §§ 5, 6 og 7 fastsatte Regler.

C. Norske og svenske Stykker.

16. Norske og svenske Stykker honoreres efter Overens¬

komst. Denne kan overfor fremragende Forfattere og Kom¬

ponister udstrækkes til, at deres Stykker honoreres lige med

originale danske Stykker, dog med Fradrag af Udgiften til

Fordanskning.

17. Nærværende Regulativ har kun Anvendelse med

Hensyn til de Stykker eller Arbeider, som antages efter 1.

Januar 1890.

Justitsmin. Skr. (til Amtmanden over Kjø¬13. Marts.

benhavns Amt) ang., hvorvidt en Forbrugsforening,

der kun driver Høkerhandel, er pligtig til at gjøre

Firmaanmeldelse i Henhold til Lov om Handels¬

registre, Firma og Prokura af 1. Marts f. A.

at Justitsministeriet med Dem maa

være enigt i, at det fremsatte Spørgsmaal i Henhold til

Lovens § 35, Undtagelse b., maa besvares benægtende.

Justitsmin. Skr. (til Amtmanden over Præstø14 Marts.

Amt) ang., at Hundeafgiftens hele Beløb, nden

Fradrag af Administrationsomkostninger, skal tilfalde

de Fattiges Kasse.

I behagelig Skrivelse af 15. f. M. har Hr. Kammer¬

herren med Hensyn til, at der i en i Henhold til Loven af

12. April f. A. om Hundeafgiften m. m. affattet Vedtægt

er optaget den Bestemmelse, at de til Hundetegnenes For¬

færdigelse og til Anskaffelse af Protokollerne over de afgiftsfrie
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og afgiftspligtige Hunde medgaaede Udgifter foreløbig af= 14 Marts.

holdes af Kommunekassen, samt at den indkomne Afgift

afgives efter Fradrag af alle Administrationsudgifter med

fornødent Regnskab af Sogneraadet ved Udgangen af hvert

Aar til Bestyrelsen for de Fattiges Kasse, forespurgt, om

ikke Hundeafgiftens hele Beløb i Medfør af Lovens § 6 skal

tilfalde de Fattiges Kasse.

Foranlediget heraf skal man tjenstligst melde, at Justits¬

ministeriet med Dem maa være enigt i, at det hele Beløb

uden Fradrag af Administrationsudgifterne skal tilfalde den

nævnte Kasse.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. (til Skole= 15 Marts.

direktionen for Salling Herred) ang. Overhøring

i vedkommende offentlige Skole af privat underviste

Børn.

I et hertil indkommet Andragende har N. N., der er

Hnslærer hos Kjøbmand N. N., forespurgt, hvorvidt de af

ham underviste Børn ere pligtige til at møde til Overhøring

ved Examen i Distriktets offentlige Skole, eller om han kan

forlange, at Sognepræsten afholder Examen over Børnene i

Hjemmet, samt om denne er pligtig til at examinere Bør¬

nene i andre Fag end dem, hvori der gives Undervisning i

den offentlige Skole

Efter om denne Sag at have modtaget Direktionens

behagelige Erklæring af 2. d. M. skulde Ministeriet tjenstligst

anmode Direktionen om at tilkjendegive Andrageren, at

Børnene ere pligtige til at møde ved Examen i Distriktets

offentlige Skole, og at det ikke kan forlanges, at der af¬

holdes Examen over dem i Hjemmet. Ved Examen i

Skolen ville Børnene ikke blive examinerede i andre Fag

end dem, hvori der undervises i Skolen, men hvis Skole¬

kommissionen skulde finde sig foranlediget til at prøve

36
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15. Marts. Børnene i Hjemmet, vil det afhænge af denne, hvorvidt

den, hvis det ønskes, maatte være villig til at prøve Bør¬

nene i andre Fag.

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

mand) ang., at den i Stempellovens § 27 for

Oversidden af den anordnede Frist for Indsen¬

delse af et Testament til Efterstempling fore¬

skrevne dobbelte Betaling af Efterstemplings¬

afgiftens Beløb ikke kan finde Anvendelse, naar

offentligt Skifte finder Sted, samt at Skifte ved

executores testamenti maa stilles lige med offent¬

ligt Skifte i saa Henseende.

19. Marts. Generaldirektor. for Skattev. Cirk. (til samtlige

Amtmænd) ang. Indskærpelse af Generaldirektoratets

Cirknlære af 19. November 1878 angaaende Byg¬

ningsafgiften af Møller paa Landet, idet Opmærk¬

somheden henledes paa, at saasnart en Mølle ikke

„udelukkende“ benyttes til Kornmaling til ved¬

kommende Eiendoms eget Brug, bliver den at op¬

maale og sætte i Bygningsafgift, hvilket ogsaa

gjælder om Andelsmøller, der ikke udelukkende benyttes

af Andelshaveren til Formaling til eget Forbrug.

Indenrigsmin. Cirk. (til samtlige Amtmænd)19. Marts.

ang. Fortegnelse over Fyrene og Sømærkerne i Kou¬

geriget Danmark.

Ifølge derom fra Ministeriet modtagen Meddelelse har

det ved Udarbeidelsen af en ny „Fortegnelse over Fyrene i
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Kongeriget Danmark“ vist sig, at det ved Indenrigsmini¬

steriets Cirkulære Nr. 177 af 8. December 1885 givne

Paabud til samtlige Havne= og Brobestyrelser om, forsaavidt

de maatte ønske i eller ved deres respektive Havne eller

Broer at anbringe Fyr Ledelygter eller andre Lys¬

signaler, der kunne komme i Klasse hermed, gjennem

Indenrigsministeriet at indhente Marineministeriets Samtykke

til Anbringelsen, ikke overalt overholdes, saavelsom, at de i

Henhold til Cirkulære Nr. 168 af 22. Juli 1889 indkomne

Oplysninger om de dengang existerende Fyr ere upaalidelige,

idet der brænder Fyr, som ikke ere nævnte i Havnebestyrel¬

sernes Indberetninger, og endog findes Erklæringer om, at

der ikke findes Fyr paa Steder, hvor det har vist sig, at

saadanne ere etablerede.

Paa de saaledes tilstedeværende Mangler har Marine¬

ministeriet nu vel søgt at raade Bod ved Korrespondance

med Overlodser og Havneautoriteter, saa at den nye Fyr¬

fortegnelse kan antages at være i det Væsentlige nøiagtig,

men da det er af største Vigtighed for Skibsfarten, at denne

Fortegnelse stedse holdes til Dato, saa at den til ethvert

Tidspunkt indeholder nøiagtige Oplysninger om de bestaaende

Fyr, og at kun saadanne Fyr brænde, som ere opførte i

Fortegnelsen, vil det være nødvendigt, at Marineministeriet

holdes bekjendt med enhver Forandring i eller Nedlæggelse

af bestaaende og Etableringen af nye Fyr, Ledelygter og

andre Lyssignaler.

Man skal derfor tjenstligst anmode Dhrr. Amtmænd

om, hver for sit Vedkommende, at indskærpe samtlige Havne¬

og Brobestyrelser i de Dem underlagte Amter Overholdelsen

af det ved fornævnte Cirkulære af 8. December 1885 givne

Paalæg, hvorefter Marineministeriets Samtykke vil være at

indhente til enhver Forandring i bestaaende Fyrindret¬

ninger ligesom til Anbringelsen af nye saadanne.

1890.

19. Marts.



1890.

19.Marts.

20 Marts.

Skr. ang. Værger for Kjabstadkirker.836

Efter Anmodning af Marineministeriet, der ligeledes

har under Udarbeidelse en ny Fortegnelse over Sømærkerne

i Kongeriget Danmark, i hvilken tillige vil blive optagen en

Fortegnelse over Prikkeafmærkninger i de indre Farvande,

skulde man derhos lige tjenstligst anmode Dem om at til¬

kjendegive samtlige Havnebestyrelser, under hvilke Afmærk¬

ning af Havne og dertil førende Løb, Fjorde og Lignende

henhører i Henhold til Lov om Lodsvæsenet af 13. Juni

1879 § 44, at de, for at den ommeldte Fortegnelse saavelsom

Søkortene kunne holdes til Dato ogsaa med Hensyn til

Prikkeafmærkningen i de indre Farvande, fremtidig ville

have direkte til Søkortarkivet i Kjøbenhavn at indsende

Meddelelse om de Forandringer i deres respektive Afmærk¬

ninger, som maatte finde Sted efter den 1. April 1890.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr (til Stifts¬

øvrigheden over Ribe Stift) ang. Besættelsen af

Bestillingen som Værge for en Kjøbstadskirke.

Efterat Kirkeinspektionen af Ansøgerne til den ledige

Bestilling som Værge for N. N. Kjøbstads Kirke havde ind¬

stillet Amtstuebogholder N. N. og Farver N. N., meddelte

Stiftsøvrigheden den 22. November f. A. Inspektionen, at

den vilde beskikke sidstnævnte til Værge, saasnart han ind¬

sendte et Beløb af 2000 Kr. i anordningsmæssige Effekter

som Kaution eller ogsaa stillede en af Inspektionen godkjendt

Selvskyldnerkautionist for et saadant Beløb. Derefter har

en Majoritet i Kirkeinspektionen i et med Hr. Stiftamt¬

mandens og Deres Høiærværdigheds behagelige Skrivelse af

31. f. M. modtaget Andragende indstillet denne Sag til

Ministeriets Afgjørelse.

I Anledning heraf skulde Ministeriet tjenstligst ytre, at

det ikke kan være enigt med Stiftsøvrigheden i den Op¬

fattelse af Forholdet, der i væsentlig Grad har været be¬
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stemmende for samme ved dens Valg mellem de to ind= 20 Marts.

stillede Ansøgere, nemlig at Værgemaalet som en borgerlig

Bestilling og Tillidspost bør betros en vederhæftig og

selvstændigt stillet Mand blandt Byens Borgere. Thi da

der i nærværende Tilfælde er tillagt Værgen en Løn, der

maa antages at overstige, hvad der udfordres til at holde

ham skadesløs for Udgifter, synes Værgemaalet for Kirken

ikke længere at kunne betragtes som et borgerligt Ombud,

hvorimod det maa siges at være gaaet over til en lønnet

Bestilling, der medfører en positiv Indtægt og derfor ogsaa

ved Vakance opslaas ledig og, som det synes, søges for

Indtægtens Skyld, samt ved hvis Overtagelse der stilles

Kaution. Der kan derfor ikke antages at tilkomme Byens

Borgere som saadanne nogen officiel fortrinlig Adkomst til

Tjenesten, men den bliver at besætte udelukkende efter Hen¬

syn til Kirkens Tarv. Da det Ovenanførte imidlertid ikke

kan medføre nogen Forandring i den Stiftsøvrigheden til¬

lagte Myndighed til at besætte Posten med den af An¬

søgerne, som den efter samtlige Omstændigheder anser for

bedst skikket til samme — jfr. Ministeriets Skrivelse 26.

—, og da Sagen i Henhold hertil maa be¬April 1858

tragtes som endeligt afgjort ved den af Stiftsøvrigheden

foretagne Besættelse, saa maa det have sit Forblivende her¬

ved I Overensstemmelse med Foranstaaende ville De be¬

hageligt give Andragerne Besked.

Forbud mod Indførsel 21. Marts.Bekjendtgjørelse ang.

Island til Færøerne af Faar m. m. (Ministeriet Nr. 39.fra

for Island.)

Indtil videre forbydes herved al Indførsel fra Island

til Færøerne af Faar og raa Dele af samme, herunder dog

ikke indbefattet Uld.



1890. 838 L. ang. Fiskeripolitiet i Nordsøen.

22. Marts. Lov om Forlængelse af Gyldigheden af Loven

Nr. 36. af 27. April 1883 angaaende Forholdsregler, sigtende

til Ordningen af Fiskiskeripolitiet i Nordsøen. (In¬

denrigsministeriet.)

Indm. Saml. pag. 562.

22. Marts. Lov for Island vedrørende Søfarten. (Mini¬

steriet for Island.)

Vi Christian den Niende osv. G. v.: Al¬

thinget har vedtaget og Vi ved vort Samtykke stadfæstet

følgende Lov:

Første Afsuit.

Om Journalføring.

I. Enhver Skipper, som fører et i Island hjemme¬

hørende Skib paa Reiser til danske eller udenlandske Havne,

skal stedse have en Logbog ombord, der indrettes saaledes

som i det Følgende bestemmes.

2. Denne Logbog, der skal kunne benyttes for alle de

Reiser, der gjøres med samme Skib, skal bestaa af godt

stærkt Papir og være indbunden i et stærkt Bind, med en

forsvarlig Lidse gjennemdraget og pagineret. Den autoriseres

og forsegles af Politimesteren paa det Sted, hvor Reisen

begynder. For denne Autorisation erlægges 4 Kr., naar

Skibets Drægtighed overstiger 100 Tons, men ellers 2 Kr.

Politimestrene skulle have Tilsyn med, at enhver Skipper,

naar han udklarerer sit Skib for Reiser til danske eller

udenlandske Havne, medbringer Logbog, og til den Ende

skulle de paategne, at denne er dem forevist, dog uden der¬

for at nyde nogen Betaling. Skulde det paa langvarige

Reiser indtræffe, at Logbogen formedelst Reisens Længde

bliver fuldskreven, kan Skipperen henvende sig til den nær¬
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meste danske Konsul eller Vicekonsul i en fremmed Havn,

eller Politimesteren i en dansk Havn — i Kjøbenhavn dog

Justitssekretæren i Sø= og Handelsretten og paa Færøerne

udenfor Thorshavn den nærmeste Sysselmand — og denne

skal da autorisere en ny Logbog for Skipperen og derom,

umiddelbart efter de i den ældre Logbog gjorte sidste Til¬

førsler, gjøre Paategning i samme. Dog har den af ham

autoriserede nye Logbog kun Gyldighed for den øvrige Del

af samme Reise, og bliver for saadan Autorisation intet

Gebyr at erlægge.

3. I Logbogen skal, fra den Dag af Kjøkkenet tæn¬

des, den Vagthavende, være sig Kaptain, Overstyrmand eller

anden Styrmand, saasnart han er afløst af sin Vagt, ind¬

føre ikke alene alt, hvad der imidlertid er passeret Seiladsen

og Kursen vedkommende, men ogsaa enhver anden Begiven¬

hed, som paa nogen Maade kunde have Betydning enten for

Rhederne, Afladerne eller AssurandørerneSaafremt der

ved Logbogens Førelse skulde indløbe nogen Skrivfeil, maa

denne ikke rettes saaledes, at Stedet derved gjøres ulæseligt,

eller ved Raderinger; men det skal saaledes overprikkes eller

overstryges, at man kan læse, hvad der forhen har staaet.

I Bogens Førelse skulle alle Skippere og Styrmænd rette

sig efter det i § 12 følgende Skema.

4. Saafremt der paa en Reise tilstøder Skibet nogen

Skade, i Anledning af hvilken Protest skal nedlægges, og

Skipperen anløber en islandsk eller dansk Havn eller en

fremmed Havn, hvori dansk Konsul eller Vicekonsul er

ansat, skal han i det seneste inden 24 Timer aflevere sin

Logbog her i Landet til Stedets Politimester, eller, naar

denne ikke er bosat der paa Stedet eller i Nærheden, da til

hans autoriserede Fuldmægtig, i Danmark ligeledes til Ste¬

i Kjøbenhavn dog Justitssekretærendets Politimester —

i Sø= og Handelsretten og paa Færøerne udenfor Thors¬

havn vedkommende Sysselmand — og i fremmed Havn til

1890.

—

22 Marts.
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22. Marts.
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Konsulen eller Vicekonsulen. Af de nævnte Embedsmænd

bliver, strax efter den sidste Tilførsel, under Dag og Datum

at paategne, at saadan Forevisning har fundet Sted inden

24 Timer efter Skibets Ankomst, samt at anmærke, om

Bogen inden den Tid er befunden at være ført ordentlig

Dag for Dag. Sker Afleveringen ikke inden 24 Timer, skal

det anmærkes med Tilførsel af, hvor lang Tid Skipperen

er udebleven. For fornævnte Attestation erlægges udenfor

Island intet Gebyr, men her i Landet det Halve af den

Betaling, som er bestemt i § 2. Jøvrigt bør Bogen, efter

at det Foreskrevne er iagttaget, nopholdelig tilbageleveres

Skipperen.

5. Naar Skipperen kommer tilbage med Skibet til en

islandsk Havn, hvor Reisen anses at have Ende, skal han

paa samme Maade inden 24 Timer afgive sin Logbog til

Politimesteren eller dennes Fuldmægtig. Bemeldte Em¬

bedsmand har strax under den sidste Tilførsel at bevidne, at

Bogen i behørig Tid er indleveret, og om den daglig er

ført eller ikke. For denne Bevidnelse erlægges, saafremt

Skibet er over 100 Tons, 3 Kr., hvis Reisen ikke har varet

over et halvt Aar; 4 Kr., hvis den har varet over et halvt

men ikke over 1 Aar; men 5 Kr., hvis den har varet over

1 Aar. Men er Skibet af ringere Drægtighed end for¬

anført, bliver i alle Tilfælde kun den halve Betaling at

erlægge. Endes Reisen i en dansk eller fremmed Havn,

forholdes med dette Eftersyn saaledes, som i § 4 er befalet

for de Tilfælde, hvori Skibe efter lidt Skade anløbe en

saadan Havn. Dersom det ikke af Skibspapirerne kan skjøn¬

nes, naar Reisen er endt, da skal saadant anses at være

Tilfældet, naar Skibet kommer tilbage til en islandsk Havn

og der udlosser hele sin Ladning eller største Delen deraf,

eller naar Mandskabet afmønstres.

6. I alle Tilfælde, hvor enten Rhederne, Afladerne

eller Assurandørerne til Sandhedens Oplysning æske det,
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bør Skipperen strax fremlægge Logbogen. Dersom Skibet 22 Marts.

endnu ikke har fuldendt sin Reise, saa at den ikke kan frem¬

lægges in originali, bør Skipperen afgive en notarialiter

bekræftet Gjenpart deraf.

7. Befindes en Skipper eller Styrmand at have und¬

ladt at føre Logbogen i Overensstemmelse med de her givne

Forskrifter, da skal han første Gang, han har gjort flg skyl¬

dig i saadan Forseelse, anses med en Mulkt af 20 til 50

Kr., anden Gang med en Mulkt af 50 til 200 Kr., og

tredie Gang forbryder han sin Ret til at føre Skib eller

lade sig forhyre som Styrmand. Dersom nogen Skipper

eller Styrmand skulde have ført falsk Logbog eller forfalsket

samme, skal han foruden den Straf, han iøvrigt efter Lov¬

givningen maatte ifalde herfor, have forbrudt sin Ret til at

fare som Skipper eller Styrmand og derhos være pligtig

til at give. Skadeserstatning. Hvis nogen Skipper eller

Styrmaud befindes at have raderet i den af ham førte

Logbog eller ved Overstregning at have gjort Noget af

sammes Indhold ulæseligt, da skal han, om saadant er sket

uden lovstridig Hensigt, anses med samme Straf, som i

nærværende § er foreskreven for Undladelse af at føre Log¬

bogen; men hvis Sagens Omstændigheder vise, at Raderingen

eller Overstregningen er sket i den Hensigt at fordølge det

paa Reisen Passerede, anses den Skyldige med den for For¬

falskning af Bogen foreskrevne Straf.

8. Saafremt nogen Skipper forsømmer, naar han i

det i 8 4 omhandlede Tilfælde anløber nogen Havn, eller

naar Reisen er tilende, at lade Logbogen forevise og attestere,

skal han anses med en Mulkt fra 2 til 5 Kr. for hver 24

Timer, i hvilke han har forsømt saadant. De Sager, som

maatte opstaa i Anledning af saadan Overtrædelse, blive at

forfølge som offentlige Politisager.

9. Alle Skippere og Styrmænd skulle være betænkte

paa i Ulykkestilfælde at bevare Logbogen lige med Skibets
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22 Marts. øvrige Papirer. Saafremt disse ere reddede, men Logbogen

befindes at mangle, bør Skipperen med sit Mandskab bevise

Anledningen til, at Bogen ikke blev reddet, og kan han ikke

føre skjelligt Bevis for. at Bogens Tab ikke kan tilregnes

ham, bør han anses enten med en Mulkt fra 10 til 100

Kr., eller, hvis det befindes, at han med Forsæt har und¬

ladt at redde Logbogen, med den i § 7 for falsk Bogføring

bestemte Straf.

10. Skipperen maa, under Ansvar efter Sagens Om¬

stændigheder og Analogien af denne Lovs §§ 7 og 9, ikke

tilintetgjøre Logbogen, forinden Alt, Reisen vedkommende,

endelig er afgjort mellem Rhedere, Afladere og Assuran¬

dører. Naar Skibet efter fuldendt Reise kommer tilbage til

en islandsk Havn, og Skipperen foretager en ny Reise, for¬

inden Alt, hvad der angaar den forrige Reise, endelig

maatte være afgjort mellem alle Vedkommende, maa han

ikke medtage den til Skibet hørende Logbog, men skal for Rhe¬

deriets Regning bekoste en ny Logbog til den nye Reise.

II. Alle Gebyrer og Bøder efter nærværende Afsnit

tilfalde Landskassen.

l2 *)

Andet Afsnit.

Om Forhyring af Søfolk m. m.

13. Naar en Skibsfører forhyrer nogen Sømand, skal

han forsyne han med en Afregningsbog. I denne Bog skal

Skibsføreren under sit Navn indføre en tydelig og nøiagtig

*) § 12 bestaar af et „Skema til Logbog“ der er ganske
enslydende med det Forordn. jang. Journalføring
ombord i danske Skibe af 10. Januar 1880 vedhæf¬

tede Skema, kun at Ordet „Bramseil“ midt i dette
Skemas Rubrik „Mærkværdigt“ i det førstnævnte

Skema er ombyttet med  seil“.
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Angivelse af den Reise eller Fart, til hvilken Sømanden er 22 Marts.

antagen, Sømandens fulde Navn, Alder og Fødested, hans

Stilling ombord og de Vilkaar, paa hvilke han er antagen,

den Hyre, der er tilstaaet ham enten for Reisen eller maa¬

nedsvis, om den skal oppebæres i Penge eller andre Be¬

talingsmidler, og ligeledes hvilket Forskud der er givet ham.

Betinges Hyren for hele Reisen med en bestemt Sum i

Penge eller andre Betalingsmidler, skal der indføres en Be¬

mærkning om, hvor lang Tid Reisen forudsættes at kunne

medtage, og om Størrelsen af den Maanedshyre, der ved

Indgaaelsen af Overenskomsten anses for den sædvanlige

paa Forhyringsstedet.

14. I Afregningsbogen skal Skibsføreren indføre alt,

hvad han under Reisen eller ved Afregningen betaler Sø¬

manden. Denne er paa Forlangende pligtig til at kvittere

saavel særskilt som i Afregningsbogen for enhver modtagen

Betaling. Naar Farten ikke afbrydes, og der ingen For¬

andring foregaar i den indgaaede Overenskomst, er Skibs¬

føreren, dog med Sømandens Samtykke, fritagen for ved

gjentagen Udmønstring at anskaffe en ny Afregningsbog,

saalænge den gamle strækker til.

15. Afregningsbogen faas ved Landshøvdingens For¬

anstaltning og for en af ham fastsat Betaling hos enhver

Mønstringsbestyrer. Den skal indeholde trykt de 6 første §s

i dette Afsnit, en Formular til den i § 13 omhandlede

Overenskomst samt de vigtigste af de Søfolk vedkommende

Bestemmelser i denne Lovs 4. Afsnit om Disciplin i i8¬

landske Handels= og Fiskerskibe og i Instruktionen for de

danske Konsuler.

16. Det paaligger Skibsføreren at lade Skibsbeman¬

dingslisten affatte saaledes, at den indeholder de samme Op¬

lysninger, som omhandles i § 13, og at lade den forsyne

med Mandskabets Underskrift. Findes der nogen Uoverens¬

stemmelse imellem Skibsbemandingslisten og Afregnings¬
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22. Marts. bogen, naar Udmønstring skal finde Sted, er den for Sø¬

manden gunstigste Bestemmelse den gjældende.

17 A8. *)

19. For Udførelse af de i dette Affnit omhandlede

Forretninger bliver der at meddele Mønstringsbestyrerne en

af Landshøvdingen affattet Veiledning, som ligeledes fore¬

skriver Formen for Skibsbemandingslisten (§ 16). Udgif¬

terne ved Anskaffelsen af Afregningsbøger og Skibsbeman¬

dingslister foreskydes af Landskassen.

Tredie Afsuit

Om Mønstring af Skibsmandskab.

20. Enhver Fører af islandsk Skib, som her i Landet

forhyrer nyt Mandskab, hvad enten han har antaget en hel

ny Besætning eller kun en eller flere Mand, skal udmønstre

sit Mandskab for Mønstringsbestyreren. Saadan Mønstring

skal ogsaa, naar et islandsk Skib første Gang i Kalender¬

aaret begynder sin Fart fra eller lader eller losser i en

islandsk Havn, finde Sted, forinden Skibet afseiler, selv om

der ikke under Skibets Ophold sammesteds sker nogen For¬

andring ved dets Besætning.

Desuden skulle Førere af islandske Skibe, der, medens

Skibene vare i udenrigsk Fart, have forhyret nye Mænd,

*) Disse Paragrafer ere enslydende med §§ 5 og 7 i
Lov om Forhyring af Søfolk m. m. af 12. Mai
1871, kun ere Ordene i andet Stykke i sidstnævnte
Lovs § 5 „Skal Reisen gaa længere end til Øster¬
søen eller Nordsøen“ ombyttede med „Skal Reisen

gaa til Havne udenfor Island“ „§ 9“ er forandret
til „§ 19“ og Ordene i 3 Stykke „forsaavidt Lov¬
givningen ikke fordrer en anden Fremgangsmaade“
udeladte i den islandske Lov, hvorhos der i denne

Lovs § 18 staar „nærværende Affnit“ i Stedet for

„nærværende Lov“ og „Landshøvdingens Bestemmel¬
ser“ i Stedet for „Indenrigsministeriets Bestem¬
melser“
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en eller flere, eller mistet Nogen af Skibets Besætning ved 22. Marts.

Død, Afskedigelse, Desertion eller paa anden Maade, ud¬

mønstre deres Mandskaber for Mønstringsbestyreren ved Ud¬

klareringen fra den første islandske Havn, i hvilken de lade

eller losse efter deres Tilbagekomst her til Landet.

2l. Hvergang en Fører af et islandsk Skib i Island

afskediger sit Mandskab eller en Del deraf, skal han afmønstre

det afskedigede Mandskab for Mønstringsbestyreren.

22. I Kjøbstæderne er vedkommende Byfoged og

udenfor Kjøbstæderne vedkommende Sysselmand Mønstrings¬

bestyrer.

23. Saavel Paa= som Afmønstringerne skulde finde

Sted for Mønstringsbestyreren i den Jurisdiktion, hvori

Skibet er beliggende paa den Tid, Mønstringen foregaar,

eller, naar vedkommende Sysselmand ikke er bosat paa

Stedet eller i Nærheden, da for den for ham i Henhold til

Plakat 28. December 1836 § 9 af Amtet antoriserede Fuld¬

mægtig.

24. Ved Mønstringen skal Skibsføreren forevise Møn¬

stringsbestyreren Mandskabets Afregningsbøger og øvrige

Bevisligheder.

Ved Udmønstringen skal Skibsføreren derhos25.

fremlægge tvende ligelydende Lister over Skibets Besætning

(Skibsbemandingslister), affattede efter det foreskrevne Skema,

af hvilke Lister det ene Exemplar forbliver hos Mønstrings¬

bestyreren, medens det andet, efter at være paategnet af

Mønstringsbestyreren, tilbageleveres Skibsføreren; dog skal

den Skibsfører, der foretager Udmønstring i Anledning af

Forandring af Skibsmandskabet, naar han ikke har antaget

en hel ny Besætning, men kun en eller flere Mand, og han

derhos en Gang tidligere i samme Kalenderaar har udmønstret

sit Mandskab for en Mønstringsbestyrer her i Landet, være

berettiget til at fremlægge den hidtil benyttede Skibsbeman¬

dingsliste, naar der enten gives denne Paategning om den
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22. Marts. stedfundne Antagelse af nyt Mandskab, eller dette opføres

paa en Tillægsliste, om hvis Udfærdigelse der da maa gives

den ældre Liste Paategning. Hver Gang Afmønstring finder

Sted, bliver Skibsbemandingslisten at forevise Mønstrings¬

bestyreren.

Dersom Skibsføreren forlanger det, skal Mønstrings¬

bestyreren anskaffe og udfylde Bemandingslisterne og Til¬

lægslisterne samt føre nyantagent Mandskab paa den ældre

Liste, alt mod den anordnede Betaling.

26. Har Skibsføreren antaget nyt Mandskab, skal

dette ved Udmønstringen personlig fremstilles for Møn¬

stringsbestyreren. Ellers er en personlig Fremstilling af

Skibsmandskabet ved Mønstringen i Reglen ikke nødvendig:;

dog skal Skibsføreren, hvis Mønstringsbestyreren efter Om¬

stændighederne maatte forlange hele Skibsbesætningen eller

enkelte Mænd af samme fremstillede for sig, være pligtig at

efterkomme hans Paalæg i saa Henseende.

27. Enhver Fører af fremmed Skib, der under Ski¬

bets Ophold i en islandsk Havn antager eller afskediger

Mandskab, skal i Reglen mønstre sit Mandskab for Møn¬

stringsbestyreren efter Forskrifterne i §§ 23—26; dog kan

han, hvis han foretrækker det, og det antagne eller afskedigede

Mandskab ikke er islandsk, lade sin Bemandingsliste give

Paategning af sin Nations Konsul, saafremt en saadan

findes der paa Stedet, om den stedfundne Forandring af

Skibsmandskabet og derefter forevise Listen eller en af Kon¬

sulen bekræftet Gjenpart for Mønstringsbestyreren. Beman¬

dingslisten eller den af Konsulen bekræftede Gjenpart paa¬

tegnes dernæst af Mønstringsbestyreren, hvorefter den til¬

bageleveres Skibsføreren. Forinden disse Regler ere iagttagne,

maa Skibet ikke udklareres

28. Mønstringsbestyreren skal ved Mønstringerne under¬

søge Bemandingslisternes Rigtighed, og om der af Skibs¬

føreren er begaaet nogen Overtrædelse af nærværende
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Afsnits Bestemmelser, samt ved Udmønstring tillige, om der 22 Marts.

er Noget til Hinder for, at det paa Listerne opførte Mand¬

skab gaar i Fart med Skibet, og i saa Tilfælde nægte dets

Udmønstring.

For Mønstringerne og Skibsbemandingslisternes Under¬

søgelse og Paategning erlægges ingen Betaling.

29. De nærmere Regler for Udførelsen af Mønstrings¬

bestyrernes Forretninger ved de i nærværende Afsnit om¬

handlede Mønstringer fastsættes ved en af Landshøvdingen

udfærdiget Veiledning.

30. Undlader en Skibsfører i de Tilfælde, i hvilke

efter denne Lov er pligtig dertil, at lade sit Skibs¬han

mandskab mønstre for Mønstringsbestyreren, leverer han

denne urigtig affattede Bemandingslister, eller meddeler han

urigtige Oplysninger til Brug ved Affattelsen af disse Lister

eller ved Meddelelsen af Paategninger paa dem, medtager

han Mandskab, der ikke er opført paa Listerne, eller gjør

han Forandringer i disse efter Mønstringen, straffes han

med Bøder eller Fængsel.

31. Sager angaaende Overtrædelse af de i nærværende

Afsnit indeholdte Bestemmelser behandles som offentlige

Politisager. De idømte Bøder tilfalde Landskassen.

Fjerde Afsnit.

Om Disciplin i Skibe.

Kap. 1. Qm Disciplin i islandske Skibe.

32—35

*) Disse Paragrafer ere enslydende med §§ 1 til 4 i
Lov om Disciplin i Handelsskibe m. m. af 23. Fe¬

bruar 1866, kun at Ordene „passende og“ i Be¬

gyndelsen af § 1 i L. 23. Februar 1866 ere udeladte
i den islandske Lov og Ordet „egenmægtig“ i først¬
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Kap. 2. Om Søfolks Forhyring.

36—38)

39. Vil den Undergivne klage over den ham af Skip¬

peren paalagte Straf, har han, saasnart han med Skibet

ankommer til en Plads i Island, hvor der skal losses,

inden 3 Dage efter Ankomsten at anbringe sin Klage for

Retten, hvortil Skipperen ikke maa nægte ham den fornødne

Landlov. Findes det da under den derefter indledede Sag,

at Forskrifterne i § 37 ikke ere iagttagne, eller at den af

Skipperen paalagte Straf er større end den, som § 36

nævnte Lovs § 4 ombyttet med „uden Tilladelse“

Hvor der i Loven af 1866 findes Henvisninger til

samme Lovs §§ 1—39, henvises i den islandske Lov
til de tilsvarende Paragraffer i denne.

*) Disse Paragraffer ere enslydende med §§ 5—7 i

Loven af 1866, med Undtagelse af, at der i Nr. 7 i

den islandske Lovs § 36 efter „Hyre“ er tilføiet

„hvorhos de anskaffede Drikkevarer forbrydes“
hvorhos Paragraffens næstsidste Stykke lyder saa¬

ledes: „Har Hyre været betinget med en vis

Sum for hele Reisen eller med en vis Andel i

Fiskefangsten eller efter et vist Forhold til denne

(Fiskepræmie), beregnes Bøderne efter den Maaneds¬

hyre, der ved Forhyringskontraktens Indgaaelse var

sædvanlig paa Forhyringsstedet“, ligesom 3. Punktum

af § 6 af Loven af 1866 i den islandske Lov lyder

saaledes: „Finder Skipperen den Paagjældendes For¬

svar utilstrækkeligt, eller har denne intet at anføre,

paaligger det Skipperen strax, medens Vidnerne og

den Skyldige endnu ere tilstede, efterat nærværende
§ 37 tydelig er oplæst, at tilføre Logbogen (eller,
hvis en saadan ikke haves, en anden af vedkommende

Dommer dertil autoriseret Bog) Beretning om den

begaaede Forseelse og om den Straf, han paalægger
Vedkommende, hvorhos det skal anføres, om han har

erkjendt sig skyldig, eller hvad han har anført til sit
Forsvar“ ligesom i Begyndelsen af den næste Para¬

graf „i det Foregaaende“ er ombyttet med „i denne
Lov¬
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hjemler for Forseelsen, bliver Skipperens Kjendelse at op= 22 Marts.

hæve, selv om Mangelen ikke skulde være paaberaabt af

Klageren; men det staar i saa Fald Skipperen aabent at

drage Klageren til Ansvar for den paagjældende Forseelse

efter Reglen i § 38. Befindes det derimod, at § 37 er

efterkommet, og at Grændsen for Skipperens Straffemyn¬

dighed ifølge § 36 ikke er overskredet, bliver Skipperen at

frifinde, og hans Kjendelse at opretholde, saafremt det ikke

af Klageren bevises eller gjøres sandsynligt, at der ikke har

været tilstrækkelig Grund til at anvende Straf, thi i saa

Tilfælde bliver Kjendelsen at ophæve.

Men afgaar Vedkommende fra Skibet, førend dette har

losset her i Landet, tilkommer det den danske Konsul, hvis

nogen saadan maatte findes i den paagjældende, Havn,

foreløbig at afgjøre Spørgsmaalet, om § 37 er efterkommet,

og om den af Skipperen paalagte Straf gaar udenfor

Grændserne af den ham i § 36 tillagte Myndighed. Fin¬

der Konsulen, at Straffen med Rette er bleven paalagt af

Skipperen, eller sker Afgangen paa et Sted, hvor ingen

dansk Konsul er tilstede, lægges Skipperens Kjendelse til

Grund ved Afregningen, men den Afgaaende bliver des¬

uagtet berettiget til ved Domstolene her i Landet at sagsøge

Skipperen til Kjendelsens Ophævelse og Tilbagebetaling af

den indeholdte Hyre. Sker Afgangen i en dansk Havn.

bliver den i udenrigsk Havn til Konsulen henlagte Virk¬

somhed at udføre af vedkommende Mønstringsbestyrer. Bli¬

ver Skipperens Kjendelse af vedkommende Konsul eller

Mønstringsbestyrer foreløbig ophævet, sker Afregningen i

Henhold hertil, men Skipperen er i saa Fald berettiget til

ved Hjemkomsten her til Landet at indbringe Spørgsmaalet

om, hvorledes denne Sag endelig skal afgjøres, for ved¬

kommende Domstol, og bliver Sagen da at afgjøre efter de

i denne Paragrafs 1. Stykke givne Regler.
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40. De i §§ 38 og 39 ommeldte Sager blive at be¬

handle efter Reglerne om private Politisager, saafremt det

paaklagede Forhold ikke er af den Beskaffenhed, at det efter

den almindelige Lovgivning er Gjenstand for det Offentliges

Forfølgning, i hvilket Tilfælde de i saa Henseende gjældende

Regler komme til Anvendelse.

4I. Samtlige Bøder efter § 36 saavelsom efter §§ 43

og 72 tilfalde en eller anden i Søfartens eller de Søfarendes

Interesse indstiftet Indretning, efter Landshøvdingens Be¬

stemmelse. Bøderne efter § 36 indeholdes ved Afregningen

af Mønstringsbestyreren — i Udlandet af Konsulen — dog

først efterat Skipperens fra Reisen hidrørende Krav er

fyldestgjort, og indsendes af dem til den vedkommende

Kasse.

*42
)

Kap. 3. Om Sofolks Forbrydelser.

**)43

44. Rømme flere af Mandskabet i Forening eller

efter foregaaende Aftale, bliver efter Omstændighederne læn¬

gere Tids Fængsel end det i § 43 foreskrevne eller Fængsel

paa Vand og Brød at anvende. Naar Rømningen kjendelig

udsætter Skibet for Fare eller Tab, kan Straffen, hvad

enten det er hele eller halve Besætninger, der rømme, eller

det kun er en enkelt Mand, stige til den høieste Grad af

Fængsel paa Vand og Brød eller til Forbedringshusarbeide

i 1 Aar.

*A)45—46

*) Enslydende med § 11 i Lov 23. Februar 1866.

**) Enslydende med § 12 i Lov 23. Februar 1866.

*4k4) Enslydende med §§ 14 og 15 i Lov 23. Februar

1866, kun at „Hyren“ i denne Lovs § 15 første
Linie er ombyttet med „Hyre, som han endnu ikke

har fortjent“
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47. Foruden at straffes som foranført, forbryder Røm= 22. Marts.

ningsmanden sin tilgodehavende Hyre og samtlige sine

ombord efterladte Eiendele til Rhederiet. Bliver dette ikke

derved skadesløst for det ved Rømningen foraarsagede Tab,

er Rømningsmanden pligtig endvidere at erstatte det

Manglende.

Faar Skipperen Mistanke om, at en eller flere af

Mandskabet pønse paa at Frømme, er han til Forebyggelse

heraf berettiget til, naar Skibet er i en udenrigsk Havn at

tage Skibsfolkenes Tøi under særlig Forvaring.

*)48—49

50. Overfalder Nogen af Mandskabet, ombord eller

iland, Skipperen med Vold eller Trudsel om Vold, straffes

han med Fængsel eller Bøder, forsaavidt Gjerningen ikke

efter sin Beskaffenhed maatte medføre høiere Straf.

Sker saadant Overfald paa Skipperen eller den, der

paa hans Vegne fører Befalingen, under Udførelsen af deres

Dont eller i Anledning af samme eller for at tvinge dem

til at foretage eller undlade nogen deres Dont vedkom¬

mende Handling, anses den Skyldige, forsaavidt Forbrydelsen

ikke ifølge sin Beskaffenhed efter andre Love medfører høiere

Straf, med Strafarbeide indtil 6 Aar eller under formil¬

dende Omstændigheder med Fængsel, dog ikke under 3 Maa¬

neders simpelt Fængsel.

Lægger ellers Nogen af Mandskabet Skipperen eller

den paa hans Vegne Befalende Hindringer i Veien for Ud¬

førelsen af deres Dont, straffes han med Fængsel eller

Bøder.

51. For andre Forbrydelser, begaaede ombord i et Skib,

*) Enslydende med §§ 17—18 i Lov 23. Februar

1866, blot at Begyndelsesordene i § 17 i denne Lov

„Rømning med Hyre“ er forandret til „Rømning
med ikke fortjent Hyre“
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22 Marts. bliver Straffen i det Hele at bestemme efter den almindelige

Lovgivning.

52. Gjør Nogen af Mandskabet sig ombord udenfor

islandsk Havn skyldig i en Forbrydelse, skal Skipperen

snarest muligt derom optage et foreløbigt Forhør, saavel

over den Skyldige som over dem af Mandskabet eller Passa¬

gerer, som derom kunne give Oplysning. Er Forbrydelsen

begaaet i en ikke islandsk Havn, skal dette dog kun ske, hvis den

indeholder et Brud paa de særlige Forpligtelsesforhold, hvori

den Paagjældende staar til Skibet. Forhøret indføres i den

i § 37 ommeldte Bog, uuder Jagttagelse af de der fore¬

skrevne Former.

Skipperen har derefter, saavidt muligt, at drage Om¬

sorg for, at den Paagjældende bliver tilstede paa Skibet,

og han kan da efter Omstændighederne indespærre ham eller

anvende andre til hans Tilstedeblivelse sigtende Midler, dog

at Skipperen bliver ansvarlig for, at den Paagjældende ikke

behandles strengere, end Øiemedet udkræver.

Naar Skibet, efterat Forbrydelsen er begaaet, anløber

en dansk Havn eller en udenrigsk Havn, hvor der findes

en dansk Konsul, skal Skipperen strax efter Ankomsten gjøre

Anmeldelse henholdsvis til Politimesteren eller til Konsulen

om den begaaede Forbrydelse og tilstille ham en bekræftet

Gjenpart af det optagne foreløbige Forhør Politimesteren eller

Konsulen undersøger da Sagen og bestemmer derefter, om

den Paagjældende skal løslades eller hjemsendes, i hvilket sidste

Tilfælde den nævnte Embedsmand foranstalter ham snarest

mulig hjemsendt med det samme Skib eller efter Omstæn¬

dighederne paa anden Maade.

Udenfor det Tilfælde, at den Paagjældende saaledes har

kunnet afleveres i en udenlandsk Havn, har Skipperen strax

efter Hjemkomsten at gjøre Anmeldelse for Øvrigheden om

den stedfundne Forbrydelse, under Vedføielse af en bekræftet

Gjenpart af det optagne foreløbige Forhør.
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For Overtrædelse af de i denne Paragraf foreskrevne 22 Marts.

Regler bliver Skipperen, dersom hans Forhold ikke efter

andre Bestemmelser maatte medføre høiere Straf, at anse

med Bøder indtil 100 Kr.

Kap. 4. Om Mandskabets Hyre, dets Ret til at

forlade Skibet, dets Hjemsendelse, Omkostninger i Syg¬

domtilfælde m. m.

*)53—59

**)60—62

*)63—70.

Kap. 5. Almindelige Bestemmelser.

71. Reglerne for Mandskabes Forpleining fastsættes ved

et af Landshøvdingen udstedt Reglement.

Ligeledes fastsættes af Landshøvdingen, hvilke Medi¬

*) Enslydende med §§ 22—28 i Lov 23. Februar 1866,
med Undtagelse af, at Ordet „udygtigt“ i denne

Lovs § 27 er ombyttet med „usødygtigt“, ligesom
Henvisningerne til § 40 i Lov 23. Februar 1866

udgaa.
Rae) Enslydende med §§ 29—31 i Lov 23. Februar 1866,

blot at „i Udlandet“ i denne Lovs §§ 29 og 31 er

ombyttet med „paa fremmed Sted“ hvorhos i den
førstnævnte Paragraf efter „for en vis Sum“ er

tilføiet „for en hel Reise“ og Ordene i § 31 i

Loven af 1866 „til at fortsætte Reisen“ ere udeladte

i den islandske Lovs § 62.

3=4* Enslydende med §§ 32—39 i Lov 23. Februar 1866

med Undtagelse af, at Ordene „i et Hospital“ i
denne Lovs §§ 32 og 35 ere udeladte i den islandske
Lov, at der i Begyndelsen af den islandske Lovs
§ 64 staar „under Reisen“ i Stedet for „efterat Rei¬

sen er begyndt“ i § 33 i Loven af 1866, og at
Ordene i sidstnævnte Lovs § 34 ,„saavel ombord som

paa fremmede Steder“ ere forandrede til „saavel

ombord som i Land i Udlandet“

Tolvte Hæfte. 37



L. om Iagten paa Island.8541890.

22. Marts. kamenter, saavel Arter som Mængder, der skal findes

ombord.

72. Af nærværende Lov samt af det gjældende Regle¬

ment for Mandskabets Forpleining skal et Aftryk forefindes

i ethvert i Island hjemmehørende Skib til Efterretning og

Veiledning for alle Vedkommende.

Viser Skipperen Forsømmelse i denne Henseende, anses

han med en Bøde af fra 10 til 100 Kr.

22 Marts. Lov indeholdende Tillæg til Anordning om

Iagten i Island af 20. Juni 1849. (Ministeriet

for Island.)

Vi Christian den Niende osv. G. v.: Rigsdagen

har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadfæstet føl¬

gende Lov:

Enhver, der fortsætligen dræber en Edderfugl, skal,I.

foruden de i § 11 i Anordning om Jagten i Island af

20. Juni 1849 omhandlede Bøder, for hver Edderfugl er¬

lægge en Bøde af 10—100 Kr., der i Gjentagelsestilfælde

fordobles.

2. Ingen, være sig Varpeeiere eller Andre, maa

sælge eller kjøbe Edderfugleæg. Overtrædelse heraf straffes

med Bøder fra 10 til 100 Kr., der i Gjentagelsestilfælde

fordobles.

3. Ingen maa nogetsteds i Island kjøbe eller sælge,

tage til sig eller benytte døde Edderfugle eller Dele deraf.

Overtrædelse heraf straffes med Bøder fra 10 til 100 Kr.

4. De i §§ 1, 2 og 3 omhandlede Bøder tilfalde

med en Trediedel den Kommunes Kasse, hvor Overtrædelsen

er begaaet, medens to Trediedele tilfalde Angiveren.

5. Sager i Anledning af Overtrædelser af nærværende

Lov behandles som offentlige Politisager.



Skr. ang. Gadejord. 855 1890.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. (til Amt=29. Marts.

manden over Svendborg Amt) ang., at et Sogne¬

raad i Henhold til Anordning af 29. Juli 1814 f.

L. § 52 maa være berettiget til at indtage og ind¬

hegne et Stykke af en Bys Gadejord til Gymnastik¬

plads for Skolen sammesteds, nanset at Bymændene

modsætte sig dette.

Lov indeholdende nogle forandrede Bestemmelser 31. Marts.

Nr. 43.Helsingørs Lodseri.om

Indm. Saml. pag. 563.

Lov om Tillæg til og Ændringer i Lov af 1. 31. Marts.

April 1887 om Beskatningen af Brændevinsbrænding. Nr. 44.

(Finansministeriet.)

Indm. Saml. pag. 564.

Generaldirektor. f. Skattev. Skr. (til en Amt=31 Marts.

mand) ang., at de Kjøberen paahvilende Udstyknings¬

omkostninger ikke ville være at medregne ved Stem¬

plingen af Overdragelsesdokumeuter.

I Anledning af et hertil indkommet Andragende, hvori

en Overretsprokurator har paaanket N. N. Amts Stempel¬

resolution, hvorved en Kjøbekontrakt om en Jordlod er an¬

tagen til at stemples yderligere af Hensyn til de Kjøberen

paahvilende Udstykningsomkostninger, har man Dags Dato

tilskrevet Amtet, at, medens Generaldirektoratet ligesom Amtet

hidtil har fulgt den Praxis at medtage de Kjøbere paa¬

hvilende Udstykningsomkostninger ved Salgsdokumenters

Stempling, tror man — efterat dette Spørgsmaal paany
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31. Marts. er taget under Overveielse — dog ikke vedblivende at burde

følge denne Praxis, idet den ikke kan anses for forenelig

med den i Stempellovens § 33, 2. Stykke, sidste Punktum,

indeholdte Bestemmelse.

1. April. Foreløbig Lov om Indtægts= og Udgiftsbevilling,

Nr. 4 2. indtil Finantsloven for Finantsaaret fra 1. April
*)1890 til 31. Marts 1891 er given.
)

Indm Saml. pag. 565.

1. April. Lov ang. Stempelafgiften af de af Viborg Amts¬

Nr. 46. kommune for et Laan paa indtil 1,200,000 Kr.

udstedte Partialobligationer. (Finansministeriet.)

Vi Christian den Niende osv. G. v.: Rigsdagen

har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadfæstet føl¬

gende Lov:

Viborg Amtskommune bemyndiges til paa ustemplet

Papir at udstede Partialobligationer, lydende paa Ihænde¬

haveren eller paa Navn, for et Laan paa indtil 1,200,000

Kr., som af Amtskommunen — under Forudsætning af, at

den maatte erhverve Koncession paa Anlæg og Benyttelse

af den i Lov af 12. April 1889 om Anlæg af en Jernbane

fra Hobro til Løgstør m. v. omhandlede Sidebane fra

Aalestrup til Viborg — agtes optaget hos Privatbanken i

Kjøbenhavn og Forsørgelsesforeningen „Bikuben“ samme¬

steds til Bestridelse af Udgifter ved Anlæget af bemeldte

Bane, imod at der for Laanet udstedes en Hovedobligation,

forsynet med Stempel af 2. Klasses Taxt efter Lov af 19.

Februar 1861, jfr. Lov af 21. Marts 1874.

*) Kontrasigneret af samtlige Ministre (J. B. S. Estrup
I. Nellemann, O. D. Rosenørn=Lehn, N. F. Ravn,

J. F. Scavenius, Bahnson, Ingerslev).



Skr. ang. Brandpolitilovens § 5. 857 1890.

Transport af de paa Navn lydende Partialobligationer 1. April.

kan ske ved Paategning uden Brug af Stempel.

Institsmin. Skr. (til Amtmanden over Holbæk 2. April.

Amt) ang. Forstaaelsen af Brandpolitilov for Landet

af 1. Marts 1889 § 5.

I behagelig Skrivelse af 15. Februar d. A. har Hr.

Kammerherren i Anledning af en Forespørgsel om, hvorvidt

det strider imod Lov af 1. Marts f. A. om Tillæg til og For¬

andringer i Brandpolitilov af 2. Marts 1861, at der paa

et i N. N. Sogn værende Andelsmeieri er opført et Ishus

med Bræddetag indenfor en Afstand af 20 Alen fra en

Dampskorsten, udbedt Dem en Udtalelse fra Justitsministeriet

om, hvorvidt bemeldte Lovs § 5 er at forstaa saaledes, at

de der omhandlede Skorstene enten skulle være fjernede 20

Alen fra Bygninger med Tag af let antændeligt Materiale

eller ogsaa være 10 Alen høiere end Taget paa en saadan

Bygning.

Foranlediget heraf skal man tjenstligst melde, at den

paagjældende Bestemmelse, hvis Redaktion skyldes en af

Folkethinget foretagen Ændring i det oprindelige Lovforslag,

er at forstaa saaledes, at de omhandlede Skorstene skulle

være fjernede 20 Alen fra enhver med Straa, Rør eller

ligesaa let antændeligt Materiale tækket Bygning og være

10 Alen høiere end Taget af enhver med Spaan tækket Byg¬

ning indenfor 20 Alens Afstand. Man undlader imidlertid

ikke at tilføie, at Brædder som Tækkemateriale hverken kunne

stilles lige med Straa og Rør eller med Spaan i Hen¬

seende til Brandfarlighed.

Justitsmin. Skr. (til Amtmanden over Holbæk 9. April.

Amt) ang. Udgifterne ved Patienters Anbringelse

37
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9. April paa Amtssygehuset, der ikke have kunnet isoleres i

deres Hjem, m. m.

Med behagelig Skrivelse af 21. December f. A. har

Hr. Kammerherren paa Holbæk Amts Sundhedskommis¬

sions Vegne begjært Ministeriets Afgjørelse med Hensyn til

et fra Sundhedskommissionen i N. N. Kjøbstad fremkommet

Andragende, hvori Kommissionen forespørger, om de Ud¬

gifter, der ere foranledigede ved, at 5 Patienter under den i

bemeldte Kjøbstad herskende Difteritisepidemi, der ved Mi¬

nisteriets Resolution af 4. November f. A. toges under offent¬

lig Behandling, af Kommissionen ere foranstaltede indlagte

paa Amtssygehuset ved Kjøbstaden paa Grund af, at de ikke

paa tilbørlig Maade kunde isoleres i deres Hjem, ville være

at afholde af det Offentlige, eller om de nævnte Udgifter

kunne affordres de Paagjældende, eller, forsaavidt disse ikke

refundere dem, betragtes som en dem ydet Fattighjælp.

I Forbindelse hermed har De dernæst forespurgt, om

de fra vedkommende Sundhedskommissioner indkommende

Regninger og Krav paa Udgifter, der formenes at paahvile

det Offentlige (9: dels Statskassen, dels henholdsvis Amts¬

repartitionsfonden eller vedkommende Kjøbstads Kæmner¬

kasse) skulle forelægges Amtets Oversundhedskommission til

Prøvelse og Godkjendelse eller kunne anvises efter foreløbig

Prøvelse af Amtmanden alene.

Foranlediget heraf skal man med Hensyn til det først¬

ommeldte Spørgsmaal tjenstligst melde, at Justitsministeriet

i Henhold til de Loven af 20. April 1888 forudgaaede

Forhandlinger antager, at Sundhedskommissionen, der, for¬

saavidt angaar de i Lov af 20. April 1888 om Foranstalt¬

ninger imod Udbredelse af smitsomme Sygdømme § 2, 2.

Stykke, omhandlede Sygdomme, ifølge Lovens § 4, 2. Stykke,

kun i Henhold til Oversundhedskommissionens Beslutning

kan søge særlige isolerede Epidemilokaler tilveiebragte, ogsaa
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iun med denne Hjemmel kan benytte et almindeligt Syge=9. April.

hus eller nogen Del af et saadant som et Epidemilokale til

Isolation af Patienter, og at som Følge heraf de Udgifter,

der ere foranledigede ved Indlæggelsen paa Sygehuset af de

omhandlede Patienter, til hvis Isolation udenfor Hjemmet

der har manglet Hjemmel, ikke ville kunne afholdes i Hen¬

hold til den nævnte Lov, medmindre Oversundhedskommis¬

sionen efter Omstændighederne maatte finde tilstrækkelig An¬

ledning til at godkjende den stedfundne Anbringelse, ligesom

de nævnte Udgifter eiheller ville kunne affordres de paagjæl¬

dende Patienter, der forudsættes kun at have indvilget i at

lade sig behandle paa Sygehuset, fordi Sundhedskommis¬

sionen har paabudt dem indlagte sammesteds.

Hvad dernæst angaar det af Dem fremsatte Spørgs¬

maal om Anvisningen af de ved offentlig Behandling efter

den oftnævnte Lov foranledigede, det Offentlige paahvilende

Udgifter, skal man tjenstligst melde, at det i de Tilfælde, i

hvilke Amtmanden skal anvise Regningens hele Beløb til for¬

skudsvis Betaling af Amtsrepartitionsfonden, er tilstrække¬

ligt, at Amtmanden prøver Regningens Rigtighed som i

alle andre Tilfælde,hvor han anviser paa den nævnte

Fond, medens Anvisningen af de Beløb, der forskudsvis

ville være at udrede af vedkommende Kjøbstads Kæmnerkasse,

er Amtmanden uvedkommende.

Generaldirektor. f. Skattev. Skr. (til en Amt= 10. April.

mand) ang. Beregningen af Gebyrer i en Retssag,

hvor Paastanden efter Inkaminationen modificeres

saaledes, at den, hvis den var fremsat ved Sagens

Begyndelse, vilde have medført Anvendelse af andre

Gebyrbestemmelser.

at man i Overensstemmelse med

Kancelliskrivelse af 19. Februar 1825 maa holde for, at der
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10. April i et saadant Tilfælde vedblivende bør beregnes Gebyr efter

de Gebyrbestemmelser, der have fundet Anvendelse ved Sa¬

gens Begyndelse.

11. April. Lov om Afstaaelse af Grunde til Vandforsynings¬

Nr. 49. anlæg. (Indenrigsministeriet.)

Indm. Saml. pag. 566.

11. April. Lov om Forandring i Lov 12. April 1889 om

Nr. 50. Meddelelse af Koncession til Anlæg og Benyttelse

af en Jernbane fra Veile til Give. (Indenrigs¬

ministeriet.)

Indm. Saml. pag. 566.

Lov om Forlængelse af Lov af 5. April 1888I1. April.

Nr. 51. om Fabrikation og Forhandling af Margarine m. m.

(Indenrigsministeriet.)

Indm. Saml. pag. 567.

Lov om Beskyttelse for Varemærker. (Inden¬I1. April.

rigsministeriet.)
Nr. 52.

Indm. Saml. pag. 567.

Bekjendtgjørelse om Anmeldelser i Henhold til11. April.

Lov om Beskyttelse for Varemærker af II. AprilNr. 53.

1890. (Indenrigsministeriet.)

Indm. Saml. pag. 575.
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Lov om Foranstaltninger til Døvstummes Under= 11. April.

visning. (Ministeriet for Kirke= og Undervisnings= Nr. 54.

væsenet.)

Indm. Saml. pag. 576.

Lov om Forandring af visse processuelle Frister 11. April.

m. m. (Justitsministeriet.) Nr. 55.

Indm. Saml. pag. 577.

Lov, hvorved Bygningslov af 12. April 1889 11. Apri¬

for Staden Kjøbenhavn med nogle Forandringer ud¬ Nr. 57.

vides til ogsaa at gjælde for Frederiksberg Kommune.

(Justitsministeriet.)

Indm. Saml. pag. 581.

Anordning, hvorved Anordning af 20. April 11. April.

1888, der sætter Lov om Fabrikation og Forhand= Nr. 60.

ling af Margarine m. m. af 5. April 1888 i Kraft

paa Færøerne, forlænges til at gjælde indtil den I.

Mai 1891. (Justitsministeriet.)

Indm. Saml. pag. 589.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. (til Amt= 14. April.

manden over Holbæk Amt) ang., at Sager mod

Kirketiendeeiere i Henhold til Lov 19. Februar

1861 § 29 skulle anlægges i den civile Processes

Former.

Ved i behagelig Skrivelse af 27. f. M. at indberette,

at Eieren af N. N. Gods har nægtet at efterkomme et ham

som Eier af N. N. Kirketiende af vedkommende Oversyn
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14. April. givet Paalæg om Indhegning af N. N. Assistentskirkegaard

under Henvisning til, at han ønsker Spørgsmaalet om,

hvorvidt Oversynet ved det givne Paalæg har overskredet

sin Kompetence, afgjort ved Domstolene, har Hr Kammer¬

herren forespurgt, om den Sag, der herefter af det offentlige

vil være at anlægge mod Tiendeeieren i Henhold til Bestem¬

melsen i Lov 19. Februar 1861 § 29, skal anlægges som

offentlig Politisag, eller om den skal anlægges af Amtmanden

i den civile Proces' Former.

I Anledning heraf skulde Ministeriet tjenstligst melde,

at den omspurgte Sag, efter hvad der er antaget af Dom¬

stolene, maa anlægges ved den ordinære Ret ved Sagvol¬

derens personlige Værneting og under den civile Proces¬

Former.

Bekjendtgjørelse af Lov 12. April 1889 med de19. April.

af Lov af 11. April 1890 flydende ForandringerNr. 58.

*)som: Bygningslov for Frederiksberg Kommune.)

(Justitsministeriet.)

19. April. Bekjendtgjørelse ang. Margarinebeholderes Form

Nr. 61. og Mærkning m. v. samt Farven for Margarine.

(Indenrigsministeriet.)

Indm. Saml. pag. 589.

:5: Denne Bekjendtgjørelse er udfærdiget i Medfør af
den Bemyndigelse, som er givet Justitsministeriet ved

§ 23 i Lov af 11. April d. A., hvorved Bygningslov
af 12. April 1889 for Staden Kjøbeuhavn med nogle
Forandringer udvides til ogsaa at gjælde for Frede¬

riksberg Kommune. Da de for denne Kommune
gjældende Bygningsregler altid ville kunne ses ved at
sammenholde de to nævnte Love, er det ikke anset
fornødent at medtage denne omfattende Bekjendt¬
gjørelse her, saameget mindre som dens Emne dog
altid maa siges at være af en noget speciel Natur.
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Kirke= og Undervisningsmin. Skr. (til Skole=21. April.

direktionen for Lunde m. fl. Herreder) ang., hvor¬

vidt Kommunen er forpligtet til at afholde de med

Antagelsen af en Vikar for en Skolelærer under en

Sygdøm forbundne Udgifter

at Ministeriet vel maa finde det

billigt, at saavel Sogneraadet som Skoleraadet i en Skole¬

lærers Sygdømsforfald yder ham Hjælp til at holde en

Vikar, men at man paa Grund af Mangel paa positive

Lovbestemmelser ikke ser sig i Stand til at paalægge Sogne¬

raadet at udrede de ommeldte Udgister.

Kongl. Resolution ang. Dispensation fra Paa=29. April.

buddet om Omvurderinger i Anordning af 12. No¬

vember 1870 § 5. (Ministeriet for Kirke= og

Undervisningsvæsenet.)

Indm. Saml. pag. 590.

Anordning om Forlængelse af Gyldigheden af 3. Mai¬

Anordning af 29. Marts 1884 angaaende Forholds= Nr. 66.

regler sigtende til Ordningen af Fiskeripolitiet i

Nordsøen. (Indenrigsministeriet.)

Indm. Saml. pag. 590.

Kirke= og Undervisningsmin. Cirk. (til de lærde 3 Mai¬

Skoler og Realskolerne) ang. Kontrollen med Sko¬

lernes Forsyning med Samlinger af fysiske Apparater

til Undervisningsbrug.

For at gjennemføre en betryggende Kontrol med de

lærde Skolers og Realskolernes Forsyning med de foreskrevne



1890.

3. Mai¬

Cirk. ang. Skolernes fysiske Samlinger.864

Samlinger af fysiske Apparater til Undervisningsbrug, har

Ministeriet efter Indstilling af Undervisningsinspektionen for

de lærde Skoler, som i denne Anledning har forhandlet

med Undervisningsinspektøren for de kommunaie og private

Realskoler, besluttet sig til at indordne Tilsynet med Sko¬

lernes Samlinger under den almindelige offentlige Inspek¬

tion, og efterat de til Øiemedet nødvendige Bevillinger ere

erhvervede for indeværende Finantsaar, har man truffet

Foranstaltninger til denne Sags Ordning paa følgende

Maade:

Tilsynet med samtlige Skolers Apparatsamlinger, altsaa

dels med Vedligeholdelsen og Suppleringen af de examens¬

berettigede lærde Skolers og Realskolers Samlinger, dels

med Anvendelsen af Statens Tilskud til andre Skolers Sam¬

linger, bliver underlagt det mathematiskenaturvidenskabelige

Medlem af Undervisningsinspektionen for de lærde Skoler,

der bistaas af en teknisk Assistent for Inspektionen. Til

Assistent i denne Egenskab har Ministeriet under Dags

Dato beskikket Konservator ved den polytekniske Læreanstalts

fysiske Samling C. Hornung, og samtidig hermed er det

Instrumentmager Weitzmann hidtil overdragne Tilsynshverv

bortfaldet.

Der vil her i Staden blive oprettet en Normalsamling

af fysiske Apparater, saaledes at de til denne Samling ind¬

kjøbte Apparater skulle tjene til Norm for alle Leveringer

til Skolerne, baade hvad Udførselsmaaden og Prisen angaar.

I denne Samling, der bestyres af Undervisningsinspektionens

mathematisk=naturvidenskabelige Medlem, vil der tillige, saa

vidt som Omstændighederne tillade det, gives Leilighed for

Skolernes Lærere i Fysik til at øve sig i at anstille Forsøg

med Apparaterne, under Veiledning af den nævnte Assistent.

Ministeriet anser det for særdeles ønskeligt, at de Lærere,

der mangle Øvelse i at anstille Forsøg, ville benytte sig af
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Samlingen i det her angivne Øiemed efter nærmere Aftale 3 Mai.

med Samlingens Bestyrelse.

Inspektionens tekniske Assistent vil besørge Tilsynet med

Skolernes Samlinger, saaledes at han i det Mindste een

Gang i Løbet af to Aar inspicerer enhver Skolesamling.

Ved disse Besøg foretager han saadanne mindre Repara¬

tioner, som kunne udføres ved de for Haanden værende

Midler, og bestemmer, hvilke andre Reparationer der skal

udføres, samt hvilke Apparater det paa Grund af Ælde og

Slid er nødvendigt at erstatte med nye. Det er særlig paa¬

lagt ham at føre Kontrol med de til Skolerne leverede nye

Apparater, og at forkaste dem, hvis de ikke i Brugbarhed

og Holdbarhed svare til Normalapparaterne. Paa tilsvarende

Maade kontrollerer Assistenten de reparerede Apparater.

Naar et Apparat forkastes, indberetter han Sagen til den

øverste Tilsynsførende, som derefter kan paalægge ved¬

kommende Leverandør at ombytte det forkastede Apparat

med et andet og mere fyldestgjørende.

Ethvert Apparat, som ved Brugen viser sig at være

utilfredsstillende eller mangelfuldt i den ene eller den anden

Henseende, kan af vedkommende Skole indsendes til Nor¬

malsamlingen, hvor det vil blive underkastet en nærmere

Prøvelse, hvis Udfald vil blive Skolen meddelt, eventuelt

ved Ombytning med et nyt Apparat.

Efterat Normalsamlingen er traadt i Virksomhed og

den fornødne Underretning derom er bleven meddelt Sko¬

lerne, ville alle Regninger fra Skolernes Leverandører af

fysiske Apparater, saavel for Anskaffelse som for Reparation

af Apparater, blive at indsende til Normalsamlingens Be¬

styrelse, for at det kan blive paaset, at de beregnede Priser

for Anskaffelser stemme med den ved Samlingen fastsatte

Prisfortegnelse, og at Prisen for Reparationer ikke er ansat

for høit; og ingen Regning vil herfra blive anvist til Ud¬
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—

3. Mai. betaling uden at være bekræftet af Assistenten ved Sam¬

lingen.

Ministeriet skal endnu henlede Skolernes Opmærk¬

somhed paa, at den hidtil gjældende Fortegnelse over de

fysiske Apparater, der skulle findes ved enhver examensberet¬

tiget Skole, agtes underkastet en Revision efter det derom

forventede Forslag fra Inspektionen.

Justitsmin. Skr. (til Amtmanden over Born¬3. Mai.

holms Amt) ang. Dækning af Udgifterne ved Des¬

infektion under en under offentlig Behandling tagen

Epidemi, naar Lægen har forsømt Anmeldelse af det

paagjældende Sygdømstilfælde eller Sundhedskolle¬

giets Auvisning til Desinfektion ikke er anvendt.

I behagelig Skrivelse af 22. Marts d. A. har Hr.

Kammerherren paa vedkommende Oversundhedskommissions

Vegne begjært Justitsministeriets Afgjørelse af, hvorvidt det

Offentlige bør betale en Regning fra vedkommende Apothek

for Desinfektionsmidler, leverede efter Recepter af prak¬

tiserende Læge N. N. og anvendte i 3 Sygdomstilfælde

under en i Henhold til Justitsministeriets Skrivelse under

offentlig Behandling tagen Tyfusepidemi i N. N. Kjøbstad,

uanset at der ikke af nævnte Læge eller Andre var sket An¬

meldelse til Epidemilægen om de to af de paagjældende

Sygdomstilfælde, og Desinfektionen i det tredie Tilfælde

ikke blev udført i Overensstemmelse med det kgl. Sundheds¬

kollegiums Anvisning.

Foranlediget heraf skal man tjenstligst melde, at naar

offentlig Behandling er indtraadt, kan den Omstændighed,

at vedkommende Læge eller Andre have undladt at opfylde

deres Anmeldelsespligt, ikke bevirke, at Udgifter, der flyde af

Paabud, som den behandlende Læge i Medhold af § 11 i

Lov om Foranstaltninger imod Udbredelse af smitsomme



Skr. ang. Udpantningsvidner. 867

Sygdømme af 20. April 1888 har givet, falde de Vedkom¬

mende til Last, men Udgifterne maa afholdes af det Offent¬

lige efter Reglerne i Lovens § 22, jfr. § 21, og det Samme

gjælder med Hensyn til Desinfektioner, ved hvilke Lægen har

fraveget de af det kgl. Sundhedskollegium givne Instruk¬

tioner, under Forbehold af Regres imod Lægen, forsaavidt

der derved er bevirket en Forøgelse af Udgifterne.

Justitsmin. Skr. (til Amtmanden over Aarhus

Amt) ang., om det er en Sognefoged tilladt under

Udpantning for kongelige Skatter at benytte Vidner

fra samme By, der selv have nægtet at betale Skat.

Med Hensyn til, at det i 8 7 i Lov om Udpantning

af 29. Marts 1873, kfr. den i Henhold hertil udfærdigede

Instrux for Sognefogder af 15. April 1873 § 4, er fore¬

skrevet, at naar de der omhandlede Udpantninger ere saa

almindelige, at ingen Vidner kunne haves i den By, hvori

de foregaa, udmelder Sognefogden dertil to Mænd af den

nærmeste By, har Gaardeier N. N. i det med Hr. Stift¬

amtmandens behagelige Skrivelse af 18. f. M. hertil til¬

bagesendte Andragende forespurgt, om det er en Sognefoged

tilladt under Udpantning for kongelige Skatter at benytte

Vidner fra samme By, der selv have nægtet at betale Skat.

Foranlediget heraf skal man tjenstligst melde, at den

fornævnte Bestemmelse om Sognefogders Ret til at tiltage

Vidner fra en anden By kun kan antages at indeholde en

Ret for ham til i saadanne Tilfælde, i hvilke Udpantningens

Almindelighed medfører Mulighed for, at de udtagne Vidner

staa i saadant Villighedsforhold til Skyldnerne, som efter

Lovgivningens Grundsætninger medfører Inhabilitet for Vid¬

nerne, at være fritaget for nærmere Undersøgelse i saa Hen¬

seende, men at Sognefogden, naar han ikke vil unddrage sig

den fornødne Undersøgelse deraf, ikke er forpligtet til at tage

1890.

3. Mai.

5. Mai.



Skr. ang. alm. Folketællinger.8681890

5. Mai. Vidner fra en anden By, samt at den Omstændighed, at

den til Vidne Udtagne er eller har været Gjenstand for Ud¬

pantning, ikke i Almindelighed og navnlig ikke, naar Talen

er om en Udpantning for Skatter, kan medføre et Villig¬

hedsforhold, der fritager ham for at fungere som Vidne.

Indenrigsmin. Skr. (til Kjøbenhavns Magistrat)6. Mai.

ang., med hvilken Hjemmel det kau paalægges Hus¬

værterne i Kjøbenhavn ved de almindelige Folketæl¬

linger i Henhold til kongl. Resolution af 9. Juni

1835, hver for sin Eiendoms Vedkommende, at be¬

sørge Tællingen og Optegnelsen.

at det ved kgl. Resolution af 31.

December 1833 blev paabudt, at en almindelig Folketælling

skulde afholdes den 18. Februar 1834, samt at Optællingen

skulde iværksættes overensstemmende med de Regler, som

Kommissionen for det statistiske Tabelværk nærmere maatte

fastsætte. I Henhold hertil blev det ved et gjennem det

kongelige danske Kancelli ad mandatum udfærdiget Reskript

af 3. Januar 1834 til Kjøbenhavns Magistrat befalet, at

Optællingen i Overensstemmelse med bemeldte Kommissions

Forslag skulde iværksættes af hver Gaard= eller Huseier eller

den, der udførte hans Forretninger som Vært, og hvem til

den Ende Skema til Optællingslister med de Regler, som

derved bleve at iagttage, gjennem vedkommende Rodemester

tilstilledes. Efterat dernæst den ovennævnte kongelige Re¬

solntion af 9. Juni 1835 havde paabudt regelmæssig til¬

bagevendende Folketællinger, paa hvilke Reskript af 3. Ja¬

nuar 1834 maatte finde Anvendelse, jfr. saaledes Reskript af

19. November 1839, er den i oftnævnte Reskript af 3. Ja¬

nuar 1834 angivne Fremgangsmaade bleven fulgt ved samt¬

lige senere Folketællinger.



Skr. ang. Tællingskommissærer ved Folketællinger 869 1890.

Indenrigsmin. Skr. (til Amtmanden over 6. Mai.

Præstø Amt) ang., om det kan paalægges Bebøerne

i en Kommune at fungere som Tællingskommissærer

ved de almindelige Folketællinger.

at de af Sogneraadet indenfor dettes

egen Midte valgte Tællingskommissærer i Henhold til Be¬

stemmelsen i Landkommunalloven af 6. Juli 1867 § 11 ere

pligtige at udføre dette Hverv, og at de ikke uden at paa¬

drage sig Ansvar kunne undslaa sig derfor. Saafremt Tæl¬

lingskommissæren vælges udenfor Sogneraadets egen Midte,

er Valgets Overtagelse en frivillig Sag, men forsaavidt de

fornødne Kræfter til Folketællingens Udførelse ikke paa anden

Maade kunne skaffes tilstede, staar det i Sogneraadets Magt

dertil at antage paalidelige Folk for en passende Betaling,

der med Amtsraadets Samtykke kan udredes af Sognekom¬

munens Kasse i Henhold til Bestemmelsen i den ovennævnte

Lovs § 26, Litra d.

Indenrigsmin. Skr. (til Amtmanden over Odense 6. Mai.

Amt) ang. Fordelingen af de for en Kjøbstad og

det derunder hørende Landdistrikt fælles Fattigvæsens¬

udgifter.

Ved at meddele, at Fordelingen af de for Odense Kjøb¬

stad og det derunder hørende N. N. Landdistrikt fælles Fat¬

tigvæsensudgifter sker i Forhold til Kjøbstadens og Land¬

distriktets Folketal, har Borgmesteren i Odense i det med

Amtets Paategning af 5. Marts d. A. modtagne Andragende

forespurgt, om der ved Fordelingen skal tages Hensyn til det

Folketal, der ved den almindelige Folketælling den 1. Fe¬

bruar d. A. faktisk fandtes i Kjøbstaden og Landdistriktet,

eller om Fordelingen skal finde Sted efter Antallet af de

den nævnte Dag i de paagjældende Steder hjemme¬



Skr. ang. Salg af Skolemateriel.1890. 870

6. Mai. hørende Individer, uden Hensyn til om de den nævnte

Dag vare tilstede eller ikke.

Foranlediget heraf skulde man til behagelig Efterretning

og videre fornøden Bekjendtgjørelse tjenstligst melde, at den

officielle, af statistisk Bureau foretagne Opgjørelse af Folke¬

tællingen sker saaledes, at ethvert enkelt Steds Folkemængde

bestemmes efter Antallet af de Personer, der paa Tællings¬

dagen ere tilstede paa det paagjældende Sted, hvad enten de

have deres faste Ophold dersteds, eller de ved Tællingen kun

ere midlertidig tilstede, og at Ministeriet maa holde for, at

naar Andet ikke udtrykkelig er bestemt, Formodningen er for,

at den officielle Opgjørelse maa komme i Betragtning.

8. Mai. Bekjendtgjørelse ang. Indskrænkning i det i Hen¬

Nr. 69.hold til Fiskerilovens § 9 under. 29. Januar d. A.

udstedte Forbud mod Vaadsiskeri i visse Vande.

(Indenrigsministeriet.)

Indm. Saml. pag. 590.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. (til Skole¬17. Mai.

direktionen for Lysgaard m. fl. Herreder) aug.,

hvorvidt en Lærer har Ret til at sælge Skolemateriel

til Børnene i hans Skole.

at man med Direktionen maa

være enig i, at den Omsætning, der foregaar derved, at en

Lærer forsyner Skolebørnene med Skolemateriel for den

Betaling, til hvilken Gjenstandene af ham selv indkjøbes, alt¬

saa uden at han derved tilsigter Opnaaelsen af nogen For¬

tjeneste, ikke kan betragtes som en Handelsvirksomhed, der

falder ind under Næringslovens Omraade, men at Spørgs¬

maalet i øvrigt maa henhøre under Domstolene.



Skr. ang. Betaling for Døvstummes Ophold. 871 1890.

Indenrigsmin. Skr. (til Amtmanden over Thi¬ 17. Mai.

sted Amt) ang. et Byraads Vægring ved fremdeles

at betale for et døvstumt Barns Ophold paa Døv¬

stummeinstitutet, efterat dets Fader var fraflyttet

Kommunen.

at den Omstændighed, at Faderen

til et døvstumt Barn efter dettes Anbringelse paa vedkom¬

mende Døvstummeinstitut flytter andetsteds hen, ikke kan fri¬

tage den Kommune, der oprindelig har maattet afholde

Udgifterne ved Barnets Ophold paa Institutet, for fremdeles

at udrede disse.

Bekjendtgjørelse om Udsættelse af Prisopgaver i 19. Mai.

Kunsthistorie. (Ministeriet for Kirke= og Undervis= Nr. 76.

ningsvæsenet.)

Paa Ministeriets derom nedlagte allerunderdanigste

Forestilling har det behaget Hans Maiestæt Kongen under

Dags Dato allernaadigst at bifalde, at der indtil videre

mellem de Prisopgaver, som Universitetet udsætter, med et

Mellemrum af 3 Aar maa optages Opgaver i Kunsthistorie

i Stedet for Opgaven i Æsthetik.

Justitsmin. Skr. (til andet Revisionsdeparte= 22. Mai¬

ment) ang den i Kasseforordningen af 8. Juli

1840 § 12 omhandlede Attest fra Øvrigheden om

personlige Kautionisters Vederhæftighed

Med Hensyn til, at det ved allerhøieste Resolutioner af

30. Juni 1863, 8. Juni 1870 og 4. December 1871 er

tilladt forskjellige Postfunktionærer at stille Sikkerhed for de

dem betroede Postsager ved tilfredsstillende Selvskyldner¬

kaution, og at det i § 12 i Kasseforordning af 8. Juli



L. om Toldafgifter paa Island.8721890.

22. Mai. 1840 er bestemt, at der fra vedkommende Øvrighed aarlig

skal forskaffes Attest om personlige Kautionisters Vederhæf¬

tighed, har Revisionsdepartementet paa dertil given Anledning

i behagelig Skrivelse af 28. f. M. forespurgt, om og hvor¬

vidt det maa anses for Øvrighedens Pligt enten at udfær¬

dige en Attest om, at vedkommende Kautionist er vederhæftig,

eller at afgive Erklæring om, at han ikke kan anses for at

være dette med Hensyn til den indgaaede Forpligtelse.

Foranlediget heraf skal man tjenstligst melde, at efter

Justitsministeriets Formening maa Retsbetjenten vel være

pligtig til efter forudgaaet Undersøgelse at fremsætte en Ud¬

talelse i den omspurgte Henseende, men at det ligger i For¬

holdets Natur, at det ikke kan kræves, at denne gaar ud

paa Andet end paa at meddele det Skjøn, til hvilket Rets¬

betjenten ved den anstillede Undersøgelse er kommet.

22. Mai. Vekjendtgjørelse om en mellem Kongeriget Dan¬

Nr. 80.mark og Kongeriget Spanien afsluttet Konvention

om gjensidig Udlevering af Forbrydere. (Justits¬

ministeriet.)

Indm. Saml. pag. 591.

22. Mai. Lov for Island ang. Berigtigelse af Toldafgifter.

(Ministeriet for Island.)

Vi Christian den Niende osv. G. v.: Althinget

har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadfæstet føl¬

gende Lov:

I. Naar toldpligtige Varer indføres til len fast Han¬

del, kan vedkommende Kjøbmand, der skal erlægge Tolden,

undgaa strax paa Stedet at betale mere end Halvdelen af

den lovbefalede Told, naar han til Politimesteren overgiver

Raadigheden over de Varer, for hvis Vedkommende der gives



L. om Toldafgifter paa Island. 873 1891.

Henstand med Toldens Betaling. Disse Varer, der hæfte 22. Mai.

for den resterende Told, har vedkommende Kjøbmand at for¬

vare paa eget Ansvar og paa en Maade, som af Politi¬

mesteren findes betryggende, idet han hverken maa tage dem

til eget Brug eller Udsalg eller paa anden Maade disponere

over dem.

2. Vil en Kjøbmand erholde Raadighed over de baand¬

lagte Varer, kan han, naar han samtidig fuldt ud betaler den

resterende Told, fordre, at Politimesteren overgiver ham

Varerne til fuld Raadighed. Saafremt Politimesteren maa

foretage en Reise for at overtage den i § 1 omhandlede

Raadighed over Varer eller for at udlevere de baandlagte

Varer, skulle Reisens Omkostninger godtgjøres ham af ved¬

kommende Kjøbmand efter Regning.

3. Mere end 3 Maaneder maa aldrig hengaa fra

Indførelsen af Varer til en Handel, indtil Tolden deraf

fuldt ud er betalt.

4. Findes nogen Kjøbmand at have, uden vedkom¬

mende Politimesters Tilladelse, taget Noget af de baandlagte

Varer, skal han deraf betale tredobbelt Told samt erlægge en

Bøde af indtil 100 Kr., der tilfalder Landskassen. Endelig

skal han have sin Ret til Henstand med Betaling af Told

for Fremtiden forbrudt.

5. Politimesteren fører en Protokol over alle indførte

toldpligtige Varer, hvori der indføres en nøiagtig Forklaring

om rette Vedkommendes Berigtigelse af Tolden samt om de

baandlagte Varer og disses Løsning af Behæftelsen.Pro¬

tokollen antoriseres af vedkommende Amtmand.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. (til Rektor 23. Mai.

ved en Kathedralskole) ang., at det som almindelig

Regel under Rektors Forfald paahviler end i Auci¬

ennitet ældste Overlærer ved Skolen at overtage de



Skr. ang. Fiskerilovens Kap. 3.8741890.

23. Mai, til Rektoratet hørende Forretninger, men at Mini¬

steriets Godkjendelse af denne Ordning bør ind¬

hentes i alle Tilfælde af længere Forfald, samt

hvor Rektor er fraværende under de aarlige

Examiner.

24 Mai. Indenrigsmin. Skr. (til Fiskerikontrolløren for

Jylland) ang. Forstaaelsen af forskjellige af de i

Fiskerilovens Kapitel 3 indeholdte Bestemmelser.

I Anledning af den med Hr. Kontrollørens behagelige

Skrivelse af 15. Marts d. A. hertil tilbagefulgte Fore¬

spørgsel fra Fisker N. N. angaaende Forstaaelsen af forskjel¬

lige af de i Fiskerilovens Kap. 3 indeholdte Bestemmelser

skulde man efter over Sagen at have brevvexlet med Mini¬

steriets Konsulent i Fiskerisager tjenstligst bede Andrageren

tilkjendegivet:

at den i Fiskerilovens § 39 ommeldte Tilladelse til1)

Brug af Vaad til Bed, af hvilke Vaad hver Arm

kun maa have en Længde af indtil 8 Alen, i Henhold

til bemeldte Lovs § 40 kun gjælder for dem, der bo

Havet nærmere end 1 Mil, og at det ikke er tilladt

at bruge de ommeldte Vaad i de i Lovens § 31

nævnte laasede Vande,

at Benyttelsen af deslige Vaad saaledes, at de slæbes2)

efter en Baad, der ved Seil eller paa andeu Maade

bevæges fremad, i Henhold til Fiskerilovens § 30 er

forbudt, samt

at Brugen af Aalekroge er tilladt overalt i Lim¬3)

fjorden, for saa vidt Krogene have det i Lovens § 33

Litra c. befalede Mellemrum af mindst 1 Tomme

mellem Od og Stang.
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Institsmin. Skr. (til Amtmanden over Born= 27. Mai.

holms Amt) ang. Beværtning ved Skov= og Løsøre¬

auktioner.

I Anledning af det med Hr. Kammerherrens behagelige

Skrivelse af 14. d. M. hertil tibagesendte Andragende,

hvori Værtshusholder N. N. af N. N. Kjøbstad anholder

om Tilladelse til at drive Beværtning ved Skov= og Løsøre¬

auktioner i N. N. Herred, skal man tjenstligst melde, at det

maa være overladt Politimesteren at afgjøre, hvorvidt der

efter de særlige og stedlige Forhold er Anledning til at hen¬

føre vedkommende Skov= og Løsøreauktioner under de Til¬

fælde, i hvilke han er berettiget til som Undtagelse at tilstede

Beværtning, og at opstille de nærmere Betingelse herfor,

kun at det iagttages, at Adgangen til at udøve Beværtnin¬

gen ikke tilstedes Personer, der ikke have lovlig Adgang til

Beværtningsnæring, undtagen i de Tilfælde, hvor ingen

saadan er villig til at yde Beværtningen.

Justitsmin. Skr. (til Amtmanden over Viborg 29. Mai.

Amt) ang., hvorvidt de efter den almindelige Brand¬

politilovgivning for Landet gjældende Byggebestem¬

melser samt en Bebyggelsesplan kunne optages i et

Bygningsreglement for en Landkommune.

I det med Hr. Kammerherrens behagelige Skrivelse af

6. d. M. hertil indsendte Andragende har Bestyrelsen for

„Foreningen for Plantning ved Kjellerup og Regulering af

Byens Bebyggelse“ som har udarbeidet et af Sogneraadet

for Levring=Hørup Kommune og Politimesteren i Lysgaard

m. fl. Herreder tiltraadt Forslag til et Bygningsreglement

for Kjellerup, anholdt om Justitsministeriets Resolution med

Hensyn til, hvorvidt de efter den almindelige Brandpoliti¬

lovgivning for Landet gjældende Byggebestemmelser kunne



Str. ang. Bygninssveglementer p. L8761890.

29. Mai. optages som en Del af et saadant Reglement, og om der haves

Berettigelse til i Reglementet at træffe Bestemmelser om Ud¬

arbeidelse af en Bebyggelsesplan med Angivelse af fremtidige

Gaders Retning, Udstrækning og Beliggenhed, saaledes at

denne Plan efter nærmere foreskreven Omgang bliver obli¬

gatorisk for Grundeierne, uden at der udfordres disses

Samtykke til den deraf flydende servitutmæssige Forpligtelse

til ikke at benytte de til Gadeanlæg bestemte Arealer. Ved

hertil at indsende dette Andragende har De blandt Andet

yttret, at ogsaa Viborg Amtsraad vilde sætte Pris paa ved

Sagens videre Fremme at være bekjendt med Ministeriets

Opfattelse af de paagjældende Spørgsmaal.

Saaledes foranlediget undlader man ikke herved at

udtale, at medens de Bestemmelser i Brandpolitilov af 2.

Marts 1861, jfr. Justitsministeriets Bekjendtgjørelse af 30.

Marts f. A., der fremdeles skulle blive i Kraft ved Siden

af de ved Regulativ fastsatte nye Bestemmelser, ikke kunne

gjøres til en Del af Reglementets Bestemmelser, saaledes

at de omfattes af de for Overtrædelse af dette gjældende

Straffebestemmelser, vil der Intet være til Hinder for, at

der i det paatænkte Reglement optages en Henvisning til,

hvilke af Bestemmelserne i Lov af 2. Marts 1861 der frem¬

deles skal forblive i Kraft, med udtrykkelig Angivelse af,

at Overtrædelser i saa Henseende i det Hele forblive under¬

kastede de herom i Lov af 2. Marts 1861 indeholdte For¬

skrifter. Hvad det andet i Andragendet fremsatte Spørgs¬

maal angaar, maa Ministeriet formene, at, da Lov om Til¬

veiebringelse af Bygningsreglementer for Landdistrikter af 11.

Februar 1876 ikke indeholder Hjemmel til, at der i Byg¬

ningsreglementer, som stadfæstes i Henhold til denne Lov,

optages Tilføielser, hvortil intet Tilsvarende findes i Byg¬

ningslovene af 12. Januar 1858 og 30. December s. A.,

og da der ikke i disse Love, navnlig ikke i Lov af 12. Ja¬

nuar 1858 § 8 og Lov af 30. December 1858 § 20 haves



Skr. ang. Brandsynsvidner. 877 1890.

Hjemmel til at træffe Bestemmelse om Udarbeidelse af en 29. Mai.

Bebyggelsesplan paa den ovenfor nærmere angivne Maade,

vil en saadan Bestemmelse i et eventuelt Forslag til et Byg¬

ningsreglement ikke kunne stadfæstes.

Justitsmin. Skr. (til Amtmanden over Sorø 29. Mai.

Amt) ang., hvorvidt et af Sogneraadet udnævnt

Brandsynsvidne er pligtigt til at deltage i Brandsyn

i andre af Sognets Brandfogedkredse end den, hvori

han har Bopæl.

at det saaledes reiste Spørgsmaal

efter Ministeriets Formening maa besvares bekræftende.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. (til Skole= 31. Mai¬

direktionen for Lunde m. fl. Herreder) ang. Godt¬

gjørelse af Kommunens Kasse til Skolekommissionens

Formand for afholdte Portoudgifter.

I et med Deres Høiærværdigheds paategnede behage¬

lige Erklæring af 23. d. M. hertil indsendt Andragende

har Sognepræst N. N. forespurgt, om han er berettiget til

at forlange de af ham i hans Egenskab af Formand for

Skolekommissionen afholdte Portoudgifter refunderede af

vedkommende Kommunes Kasse.

Saaledes foranlediget skulde Ministeriet tjenstligst

melde, at Ministeriet med Deres Høiærværdighed maa være

enigt i, at det fremsatte Spørgsmaal maa besvares be¬

kræftende. Man skal tilføie, at Indenrigsministeriet paa

Foranledning herfra som sin Formening har udtalt, at

Portondgifterne i Anledning af de maanedlige Indberet¬

ninger om Skolemulkterne maa refunderes af vedkommende

Kommunes Kasse.

Tolvte Hæfte. 38



1890.

3. Jnni.

4. Juni.

Skr. ang. Delikventomkostninger878

Institsmin. Skr. (til Amtmanden over Ring¬

kjøbing Amt) ang. Udredelsen af Reisendgifter ved

Afhentningen af en Anholdt.

I behagelig Skrivelse af 3. Marts d. A. har Hr.

Amtmanden begjært Justitsministeriets Afgjørelse med Hen¬

syn til en mellem Dem og Amtmanden over Viborg Amt

opstaaet Meningsforskjel om, hvorvidt Reiseudgifter ved Af¬

hentningen af en Anholdt fra Struer til Skive ved en fra

Skive udsendt Politibetjent skal udredes af Ringkjøbing Amts

eller Viborg Amts Repartitionsfond.

Foranlediget heraf skal man tjenstligst melde, at Om¬

kostningerne ved Anholdtes og Politibetjentens Reise fra

Struer til Skive i Henhold til Frdn. af 26. Juni 1844

§ 10, sammenholdt med § 4 Nr. 12, maa paahvile Ring¬

kjøbing Amtsrepartitionsfond, medens Omkostningerne ved

Politibetjentens Reise fra Skive til Struer for at afhente

den Anholdte som en Delinkventudgift maa afholdes af

Viborg Amtsrepartitionsfond.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. (til Amtmanden

over Præstø Amt) ang. Betaling for Ringning med

Kirkeklokkerne ved Begravelse af Fattiglemmer.

Ved at meddele, at det af N. N. Sogneraad er ved¬

taget at lade ringe med Klokkerne i Sognets Kirke ved

Begravelse af Fattiglemmer, men at vedkommende Tiende¬

eier, til hvem Sogneraadet har henvendt sig med Fore¬

spørgsel, om han maatte være villig til uden Vederlag at

lade Klokkerne benytte, har svaret, at Kommunen maatte

være nærmest til at udrede denne Udgift i Lighed med andre

Udgifter Fattigvæsenet vedrørende, har N. N. som Raadets

Formand i et hertil indgivet Andragende forespurgt, om

Tiendeeieren er berettiget til paa denne Maade at unddrage



Skr. ang. Brødndsalg p. L. 879 1890.

Menigheden Klokkernes Venyttelse ved at forlange Betaling 4 Juni.

for Ringningen.

Efterat Ministeriet i Anledning heraf har brevvexlet

med Biskoppen over Sjællands Stift skulde man tjenstligst

anmode Hr. Kammerherren om behagelig at ville tilkjende¬

give Sogneraadet, at Ministeriet ikke anser dette for be¬

rettiget til af Kirkeeierne at forlange Ringning med Klok¬

kerne ved Begravelse af Fattiglemmer uden Erlæggelse af

den efter Lovgivningen fastsatte Betaling.

Indenrigsmin. Skr. (til Amtmanden over Thi¬ 4. Juni.

sted Amt) ang., hvorvidt det er tilladt paa Landet

uden Næringsbevis at holde Udsalg af Brød.

I det med Amtets behagelige Skrivelse af 6. f. M.

tilbagefulgte Andragende har Maler N. N. af N. N. By

og Sogn forespurgt, om han ifølge Lovgivningen er beret¬

tiget til uden dertil erhvervet Næringsbevis at holde Udsalg

af Brød.

Foranlediget heraf skulde man til behagelig Efterretning

og videre fornøden Bekjendtgjørelse tjenstligst melde, at, da

Lov indeholdende nogle Bestemmelser angaaende Handel med

Kornvarer og Brød af 15. April 1854, i hvis § 2 det

blandt Andet er bestemt, at paa Landet skulle Alle, som der

ere bosiddende, have Ret til at indkjøbe, falholde og afhænde

Brød, ikle udtrykkelig er hævet ved Næringsloven af 29.

December 1857 § 100, og da det efter det til Grund for

Næringsloven liggende Princip har Formodningen imod

sig, at en tidligere bestaaende Næringsfrihed, der tilmed var

hjemlet ved en dengang nylig udkommen Lov af en saadan

Betydning som Loven af 15. April 1854, uden udtrykkelig

Bestemmelse herom skulde være bortfalden, maa Ministeriet

— i Overensstemmelse med, hvad man tidligere har statueret

holde for, at den Landboerne ifølge oftnævnte Lovs § 2



1890.

4. Juni.

4. Juni.

4. Juni.

Skr. ang. Skorstenspiber.880

tilkommende Ret til Forhandling af Brød, der ikke kan hen¬

regnes til de i Næringslovens § 37 ommeldte Produkter,

med Hensyn til hvilke det efter Paragrafens Slutnings¬

bestemmelse ikke er tilladt den, som ei er handelsberettiget,

at holde Udsalgssted, fremdeles staar ved Magt.

Jnstitsmin. Skr. (til Amtmanden over Sorø

Amt) ang., hvorvidt Brandpolitilovgivningen er til

Hinder for paa en Skorsten af 18“ indvendigt Maal

i et ikke brandfarligt Sted at opmure en Skorstens¬

vibe af 9“ Gjennemsnit, saaledes at Skorstenens

Indsnævring begynder ca. ⅓ Alen under Tagrygningen.

at en Skorsten som den omhand¬

lede er i Strid med Bestemmelserne i Justitsministeriets Be¬

kjendtgjørelse af 30. Marts f. A. § 11, 1. og 3. Stykke.

Indenrigsmin. Skr. (til Amtmanden over Vi¬

borg Amt) ang. Bekjendtgjørelse til Kirkestævne om

Fremlæggelse af Kommunens Folkethingsvalglister,

naar der i en af Pastoratets Kirker er Messefald.

I det med Amtets Skrivelse af 20. Marts d. A.

modtagne Andragende har Sogneraadet for Taarup, Kvols

og Borris Sognekommune indberettet, at den i Lov om

Valgene til Rigsdagen af 12. Juli 1867 § 12 foreskrevne

Bekjendtgjørelse til Kirkestævne om Fremlæggelse til alminde¬

ligt Eftersyn af Kommunens Folkethingsvalglister for Aaret

1890—91 er foregaaet ved Taarup og Kvols Kirker Søn¬

dagen den 16. Februar d. A., men at ingen saadan Be¬

kjendtgjørelse har kunnet finde Sted ved Borris Kirke, i

hvilken der formedelst Kirkens Reparation ingen Gudstjeneste

er bleven afholdt i den sidste Halvdel af Febrnar d. A.



Cirk. ang. Fortidsminders Bevaring. 881 1890.

Efterat man i denne Anledning med Amtets Skrivelse 4. Juni.

af 28. Marts d. A. har modtaget Oplysning om, at der

den nævnte Søndag efter Tur var Messefald i Borris

Kirke, samt efterat man senere over Sagen har brevvexlet

med Ministeriet for Kirke= og Undervisningsvæsenet, skulde

man til behagelig Efterretning og videre fornøden Bekjendt¬

gjørelse tjenstligst melde, at det følger af Bestemmelsen i

Reskript af 3. December 1745, at i Pastorater, der bestaa

af flere Menigheder, Menigheden i den Kirke, hvor der er

Messefald, altid maa betragtes som henvist til en af Pasto¬

ratets andre Kirker (jfr. Justitsministeriets Skrivelse Nr.

157 af 22. Juli 1884 i Ministerialtidenden*). Som Følge

heraf maa man holde for, at Budet i den ovennævnte Lov

af 12. Juli 1867 § 12 er fyldestgjort ved den ved de 2 af

Pastoratets Kirker stedfundne Bekjendtgjørelse om Frem¬

læggelse af Kommunens Folkethingsvalglister.

9. Juni.Indenrigsmin. Cirk. (til samtlige Amtmænd

ang. Foranstaltninger til Fortidsminders Bevaring

ved Anlæg af nye og Vedligeholdelse af ældre Veie.

I et til Ministeriet for Kirke= og Undervisningsvæsenet

indgivet Andragende har Direktionen for de antikvariske

Mindesmærkers Bevaring næst at henlede Opmærksomheden

paa, at den Veiautoriteterne ved Lovgivningen givne Be¬

myndigelse til til Veies Anlæg og Vedligeholdelse at tage

Sten, Grus, Jord og Sand, hvor saadant Materiale nær¬

mest ved Veien er at faa, har givet Anledning til Beskadigelse

af Fortidsminder som Stendysser, Gravhøie, Borgpladser

og lignende Mindesmærker, anholdt om, at der maa blive

truffet Foranstaltning til, at der af Veivæsenet i Lighed med,

hvad der allerede finder Sted ved Anlæg af Jernbaner, som

ogsaa med Hensyn til Mindesmærker paa Præstegaardsjorder

*) Se nærværende Samlings 11. Hæfte Side 398—399.
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11. Juni.

Skr. ang. Iagtret paa en Skolelod.8821890.

9. Juni, og i Statsskovene, tages det videst mulige Hensyn til Be¬

varingen af deslige Fortidsminder.

Ved hertil at oversende dette Andragende har Ministeriet

for Kirke= og Undervisningsvæsenet anbefalet Sagen til

Indenrigsministeriets Forsorg.

Saaledes foranlediget skulde man tjenstligst anmode DHrr.

Amtmænd om, hver for sit Amts Vedkommende, at opfordre

de kommunale Autoriteter til ved Anlæg af nye Veie og

Vedligeholdelse af ældre at iagttage — eventuelt ved Ind¬

førelse i Licitationskonditionerne af dertil svarende Be¬

stemmelser

at ingen af de Fortidsminder, Stendysser, Høie eller

Borgpladser, som ligge i den afstukne Veilinie, sløifes

eller afgraves, uden at der forinden i betimelig Tid

er givet Museet for de nordiske Oldsager Leilighed til

foranstalte en planmæssig Undersøgelse af vedkom¬

mende Oldtidsminde,

at ingen Materialier af Jord, Sten eller Grus tages

fra Fortidsminder af ovennævnte Art beliggende i

en nærmere eller fjernere Afstand fra Veilinien, uden

at Direktionen for de antikvariske Mindesmærkers

Bevaring forinden har afgivet Erklæring om, hvor¬

vidt Mindesmærket fortjener at fredes,

alle de Oldsager, der under Arbeidernes Udførelseat

maatte findes, indsendes til Museet for de nordiske

Oldsager, fra hvilket der vil blive udbetalt Finderen

en passende Ducør.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. (til Skole¬

direktionen for Arts og Løve Herreder) ang. Jagt¬

retten paa en Skolelod.

I Anledning af det med behagelige Erklæringer af 17.

og 20. f. M. henholdsvis fra Hr. Kammerherren og Deres



Skr. ang. Iagtret paa en Skolelod. 883 1890.

Høiærværdighed hertil indkomne Andragende, hvori Lærer11. Juni.

N. N. forespørger, om ikke Jagtretten tilkommer ham paa

Skolelodden, uanset at det i Kjøbekontrakten mellem Gods¬

eier N. N. til N. N. og N. N. Sogneraad er fastsat, at

al Jagt og Iagtrettighed forbeholdes Herlighedseieren, saa

at Skolelæreren eller andre paa Skolevæsenets Vegne paa

ingen Maade dermed maa befatte sig, skulde Ministeriet

tjenstligst melde, at der ikke heri kan gives Læreren Med¬

hold, da det er oplyst, at det omhandlede Salg af Skole¬

lodden er foregaaet før Emanationen af Lov af 25. Marts

1851, paa hvilken Tid Godseierne ved Salg af Bønder¬

gods kunde forbeholde sig Jagtretten.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. (til Biskoppen 12. Juni.

over Sjællands Stift) aug. Omfanget af Sogne¬

præstens Forpligtelse til at tilveiebringe Oplysninger

om, hvor Mødre til nægte Børn Timaanedersdagen

før Fødselen have haft Ophold.

Ved med behagelig Skrivelse af 2. d. M. at tilbage¬

sende et Andragende, hvori N. N. Sogneraad besværer sig

over, at Sognepræst for N. N. Menighed har vægret sig

ved at yde sin Medvirkning til Tilveiebringelsen af Oplys¬

ning om, hvor Mødre til uægte Børn, fødte i Kommunen,

Timaanedersdagen før Fødselen have haft Ophold, har Deres

Høiærværdighed yttret, at De vel maa anse det for stem¬

mende med Sagens Natur, at de forskjellige Myndigheder

ogsaa i de heromhandlede Sager gjensidig vise Imøde¬

kommenhed, og at Sognepræsten derfor giver Anmeldelsen

om saadanne Børns Fødsel saa fyldigt et Indhold, som han

efter Omstændighederne ser sig istand til, men at De paa

den anden Side maa holde for, at det efter den ved Kom¬

munalloven af 6. Juli 1867 etablerede Ordning alene er

Sogneraadets Opgave at tilveiebringe de fornødne Oplys¬



Skr. ang. uægte Borns Forsørgelsessted.1890. 884

12. Juni. ninger til Afgjørelsen af, hvor de paagjældende Børn ere

at anse for forsørgelsesberettigede, medens Sognepræstens

Virksomhed er indskrænket til at afgive Anmeldelserne til

videre Foranstaltning af Sogneraadsformanden, hvoraf for¬

mentlig følger, at det ikke paahviler Sognepræsten at anstille

nogen egentlig Undersøgelse angaaende det omhandlede Punkt,

hvorimod han ikke bør undlade, naar Leilighed dertil gives

ved Modtagelse af Anmeldelse til ham om saadanne

Børns Fødsel ved Forespørgsel —, om muligt Eftersyn af

Skudsmaalsbog og lignende at søge Oplysning i saa Hen¬

seende til Efterretning for Sogneraadet, medens Sogne¬

præstens Pligt, naar Anmeldelsen til ham sker skriftlig eller

ved Bud, der ikke kan meddele nærmere Oplysninger, ind¬

skrænker sig til uopholdelig at bringe den saaledes modtagne

Anmeldelse til Sogneraadets Kundskab.

I Anledning heraf skulde Ministeriet med Bemærkning,

at det kan tiltræde Deres Høiærværdigheds Yttringer an¬

gaaende Omfanget af Sognepræstens Pligt i den ommeldte

Henseende, tjenstligst anmode Dem om behagelig at ville

meddele denne fornøden Underretning i Overensstemmelse

hermed.

Tillæg til Reglement af 3. Mai 1884 for den13. Juni.

polytekniske Læreanstalt. (Ministeriet for Kirke¬Nr. 86.

og Undervisningsvæsenet.)

Indm. Saml. pag. 600.

Allerhøieste Stadfæstelse paa nye Bestemmelser16. Juni.

for det Arnamagnæanske Legat. (Ministeriet for

Kirke= og Undervisningsvæsenet.)

Paa Ministeriet for Kirke= og Undervisningsvæsenets

derom nedlagte allerunderdanigste Forestilling har det be¬



Best. for det Arnamagnæanske Legat. 885 1890.

haget Hans Maiestæt Kongen allernaadigst at bifalde føl= 16. Juni¬

gende Bestemmelser for det Arnamagnæanske Legat.

1. De i Fundationen for det Arnamagnæanske Legat

af 18. Januar 1760 om Legatets Stipendiarer indeholdte

Forskrifter, nemlig i dens §§ 1, 3, 4, 9—15, ophæves, og

i Stedet derfor træde de i det Følgende anførte Bestemmelser:

2. Istedetfor de to hidtilværende Stipendiepladser op¬

rettes et Arnamagnæansk Stipendium paa 1000 Kr. aarlig,

der tildeles en i Island født og fra den islandske lærde

Skole dimitteret Studerende, som ved en Universitetsprøve,

literært Arbeide eller paa anden Maade har godtgjort en

saadan, med Kjendskab til den Arnamagnæanske Haandskrifts¬

samling forbunden Indsigt i oldnordisk Sprog, Historie eller

Literatur, som giver Haab om, at han vil præstere noget

mere end almindeligt i disse Fag eller et af dem.

3. Stipendiet tildeles paa 2 Aar, dog kan, dersom den

Samme, naar Tiden er udløbet, findes værdig til ved¬

blivende at nyde det, en gjentagen Forlængelse, hver Gang

paa 2 Aar, eller under særegne Omstændigheder paa et

længere Aaremaal, finde Sted. Naar efter sket Bekjendt¬

gjørelse Ingen, der er kvalificeret, melder sig, bør Stipen¬

diets Beløb for det følgende Aar tillægges Legatets Kapital,

hvorefter der næste Aar og saaledes fremdeles hvert Aar

bør ske ny Bekjendtgjørelse med samme Virkning, indtil en

Kvalificeret melder sig.

4. Der affordres ikke Stipendiaren noget Arbeide i

den Arnamagnæanske Stiftelses Tjeneste; derimod bør han

ved hvert Aars Udgang til den Arnamagnæanske Kommis¬

sion indsende Beretning om Gangen i sine Studier og

Arbeider. Stipendiet kan kun nydes af den, der har fast

Ophold i Kjøbenhavn.

5. De foranførte Bestemmelser træde i Kraft, saasnart

de to hidtilværende Stipendiepladser blive ledige. Naar den

ene af dem bliver ledig, besættes Pladsen under Iagttagelse



26. Juni.

Skr. om Brandpolitilovens § 1.8861890.

16. Juni, af de hidtil gjældende Regler, dog kun for 1 Aar ad Gan¬

gen, indtil ogsaa den anden Plads bliver ledig.

24. Juni. Justitsmin. Skr. (til Amtmanden over Odense

Amt) ang., hvorvidt Afstandsbestemmelserne i Lov om

Brandpolitiet paa Landet af 2. Marts 1861 § 1,

jfr. Justitsministeriets Bekjendtgjørelse af 30. Marts

1890, i et givet Tilfælde vare til Hinder for en

Udstykning.

I behagelig Skrivelse af 11. ds. har Hr. Kammer¬

herren under Henvisning til, at det ifølge Udskrift af N. N.

Birks Politiprotokol er oplyst, at Interessentskabet N. N.

Andelsmeieri i 1866 efter foregaaende Udstykning har ladet

sig tilskjøde den fra Matr. n. n. udskilte Parcel bebygget

med en spaantækket Meieribygning, hvis Afstand fra Byg¬

ningerne paa Hovedparcellen, et med Tagpap dækket Stue¬

hus og et straatækket Udhus, kun var henholdsvis 10 Alen

og 23 Alen, begjært Justitsministeriets Afgjørelse af, om

det maa antages, at Interessentskabet herved har gjort sig

skyldig i Overtrædelse af de i § 1 om Brandpolitiet paa

Landet af 2. Marts 1861, jfr. Justitsministeriets Bekjendt¬

gjørelse af 30. Marts f. A., givne Afstandsbestemmelser.

Foranlediget heraf skal man tjenstligst melde, at da

den anførte Lovbestemmelse alene angaar Bygninger, der

opføres af Nyt, kan Justitsministeriet ikke antage, at samme

er til Hinder for en Udstykning som den anførte, medmindre

der herved er tilsigtet en Omgaaen af Loven.

Justitsmin. Cirk. (til samtlige Politimestre

udenfor Kjøbenhavn) ang. forskjellige Bestemmelser i

islandsk Lov vedrørende Søfarten af 22. Marts 1890.

Paa dertil given Anledning skal Justitsministeriet, idet

man henleder DHrr.s Opmærksomhed paa §§ 2, 4, 5 og



Skr. ang. Epidemiloven. 887

52 i islandsk Lov vedrørende Søfarten af 22. Marts d. A.

(Tillæget til Lovtidende for 1890 Nr. 14), tjenstligst anmode

Dem om i Overensstemmelse med de i nævnte Paragrafer

nærmere angivne Regler:

1) i det i Lovens § 2 omhandlede Tilfælde, at den i

§ 1 paabudte Logbog bliver fuldskreven under en

langvarig Reise, uden Gebyr at autorisere en ny

Logbog og derom i Overensstemmelse med bemeldte

Paragraf at gjøre Paategning i den ældre,

ligeledes uden Gebyr at give vedkommende Logbog2)

de i §§ 4 og 5 omhandlede Paategninger, og

i det i § 52 omhandlede Tilfælde at modtage An¬3)

meldelse om den begaaede Forbrydelse, foretage Under¬

søgelse angaaende denne, samt tage de Bestemmelser

og eventuelt træffe de Foranstaltninger, som i Para¬

grafen ommeldes.

Det tilføies, at de ved sidstnævnte Foranstaltninger be¬

virkede Omkostninger ville blive refunderede af Ministeriet

for Island ved Henvendelse til Samme gjennem Justits¬

ministeriet.

Justitsmin. Skr. (til Amtmanden over Ribe 27.

Amt) ang det en Epidemilæge i Henhold til Lov

Nr. 78 af 20. April 1888 § 20 tilkommende

Vederlag, naar Sygebesøget sker i længere Afstand

end 1 Mil fra Lægens Bolig.

at Justitsministeriet med Dem maa

være enigt i, at det i bemeldte Lovs § 20 omhandlede Til¬

læg til Epidemilægens Vederlag af 1 Kr. kun kan tilkomme

ham for hver fulde halve Mil, som det Sted, hvortil Reisen

foretages, er fjernet udover 1 Mil fra hans Bopæl, men

at Spørgsmaalets Afgjørelse iøvrigt hører under Domstolene.

1890.

26. Juni.

Juni



888 Skr. ang Aumeldelse om Tilbagkaldelse af Prokura.1890.

27. Juni. Justitsmin. Skr. (til Kjøbenhavns Magistrat)

ang. Anmeldelse til Handelsregistret af Tilbage¬

kaldelse af Prokura.

I det med deu ærede Magistrats behagelige Skrivelse

af 14. ds. hertil tilbagesendte Andragende har Overrets¬

prokurator N. N. paa Vedkommendes Vegne indanket for

Justitsministeriet en af Magistraten truffen Afgjørelse,

hvorved det er nægtet at modtage til Registrering i Han¬

delsregistret en af Fabrikant N. N. som ansvarlig Deltager

i et Firma underskreven Anmeldelse, hvorved en af Firmaet

i sin Tid meddelt Prokura tilbagekaldes, idet Magistraten

har forment, at en saadan Tilbagekaldelse burde være under¬

skrevet ogsaa af den anden ansvarlige Deltager i nævnte

Firma.

Foranlediget heraf skal man tjenstligst melde, at det

efter Justitsministeriets Formening ligefrem følger af Fuld¬

magtsforholdets Natur i Forbindelse med Forskriften i

Firmalovens § 30, at den enkelte Deltager i et Firma kan

tilbagekalde en enkelt Prokura, og at hans Anmeldelse herom

maa modtages.

Justitsmin. Skr. (til Amtmanden over Præstø27. Juni.

Amt) ang., hvorvidt det kan tillades en Kvinde uden

mandlig Hjælp at forestaa Pasning af en til et

Andelsmeieri hørende Maskine.

at Pasning af Dampmaskiner af

Kvinder alene er forbudt, cfr. Lov om Foranstaltninger til

Forebyggelse af Ulykkestilfælde ved Maskiner m. m. af 5.

April 1889 § Hi.f.

Bekjendtgjørelse om en Tillægsbestemmelse til28. Juni.

Nr. 92. Regulativet for Tandlægeskolen og Tandlægeexamen



Skr ang. Anmeldelser til Handelsregistret om Konkurs. 889 1890.

af 1. April 1889. (Ministeriet for Kirke= og 28 Juni.

Undervisningsvæsenet.)

Under Dags Dato har Ministeriet fastsat, at Bestem¬

melserne i det under 1. April f. A. udfærdigede Regulativ

for Tandlægeskolen og Tandlægeexamen, § 9, første Stykke,

affattes saaledes:

„Den tekniske Prøve omfatter Forfærdigelse og

Indsætning af enkelte kunstige Tænder, mere eller

mindre fuldstændige Tandsæt samt Udførelse af andre

tekniske Arbeider, der forekomme i Tandlægepraxis“

H. Juli.Justitsmin. Skr. (til Amtmanden over Hjør¬

ring Amt) ang. Anmeldelse til Handelsregistret om

indtraadt Konkurs.

I Anledning af det med Hr. Amtmandens behagelige

Skrivelse af 25. f. M. hertil indsendte Andragende, hvori

Politimesteren i N. N. Birk forespørger, om der i Hen¬

hold til Bestemmelsen i § 21 in sine i Lov om Handels¬

registre, Firma og Prokura af 1. Marts f. A. skal ske Be¬

mærkning til Handelsregistret om indtraadt Konkurs ogsaa

i Tilfælde, hvor Fallenten, som driver Handel, Haandværk

eller Fabriksdrift under Enkeltmandsfirma, i Henhold til

Firmalovens § 16 ikke har foretaget Anmeldelse til Han¬

delsregistret, skal man tjenstligst melde, at den ommeldte

Bestemmelse efter Justitsministeriets Formening kun er an¬

vendelig, hvor det Firma, hvis Indehaver er under Fallit,

har været anmeldt til Handelsregistret.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. (til Direk= 7. Juli.

tionen for det kongl. Frederiks Hospital og den

kongl. Fødsels= og Pleiestiftelse) ang. Regler for

Ansættelsen og Afskedigelsen af Reservelæger.
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7. Juli.

7. Juli.

Skr. ang. Reservelæger p. Frederiks Hosp.890

Efter at have modtaget Hr. Oberstens Erklæring i be¬

hagelig Skrivelse af 5. d. M. vil Ministeriet i Overens¬

stemmelse med Deres Indstilling herved have fastsat til

Iagttagelse for Fremtiden følgende Regler for Ansættelsen

og Afskedigelsen af Reservelæger ved det kongelige Frederiks

Hospital og den kongelige Fødsels= og Pleiestiftelse:

Reservelægerne ansættes af Direktøren efter indhentet

Erklæring fra Lægeraadet.

Alle Afskedigelser efter Ansøgning meddeles af

Direktøren paa vedkommende Overlæges Anbefaling.

Direktøren er bemyndiget til at suspendere en Reserve¬

læge, dog saaledes at den videre Forfølgning af Sagen

snarest muligt forelægges Lægeraadet til Erklæring.

Afskedigelser uden derom modtagen Ansøgning meddeles

af Direktøren, efter at Lægeraadet forinden har haft Lei¬

lighed til at udtale sig derom. Er der Uenighed mellem

Direktøren og Lægeraadets Flertal forelægges Sagen Mini¬

steriet til Afgjørelse.

Justitsmin. Skr. (til Amtmanden over Veile

Amt) ang. Beregningen af Dagpenge for de Til¬

forordnede i en overordentlig Sundhedskommission i

Henhold til Lov 20. April 1888 § 20.

I Anledning af et hertil indkommet Andragende, hvori

N. N. og N. N., som af Veile Amtsraad ere tilforordnede

den overordentlige Sundhedskommission for N. N. Her¬

reder, forespørger, om der ifølge § 20, næstsidste Stykke, i

Lov om Foranstaltninger imod Udbredelsen af smitsomme

Sygdømme af 20. April 1888 ikkun maatte tilkomme dem

Dagpenge for Møder i Kommissionen, for saa vidt Forret¬

ningen medtager over 6 Timer, skal man til Bekjendtgjørelse

for Andragerne tjenstligst melde, at de efter Justitsmini¬

sieriets Formening ikkun have Ret til at beregne sig Dag¬
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penge, naar Forretningen, derunder Reisen frem og til= 7. Juli.

bage — medtager over 6 Timer, og de derhos i den An¬

ledning fjerne sig mere end ⅓ Mil fra deres Bopæl.

8. Juli.Generaldirektor. f. Skattev. Skr. (til den kgl.

Landsover= samt Hof= og Stadsrets Justitskontor)

ang., at de Sager, hvori det kongelige Forst= og

Jagtvæsen er Part, maa anses gebyrfri for denne

Parts Vedkommende.

I Anledning af det med Justitskontorets Skrivelse af

10. Mai d. A. hertil fremsendte Andragende fra Overrets¬

sagfører N. N. om Tilbagebetaling af de ham i den ved

den kongelige Landsover= samt Hof= og Stadsret den 21.

April d. A. inkaminerede Sag Nr. 281,800: Det kongelige

Forst= og Jagtvæsen kontra Fisker Jens Jørgensen og

Julius Jensen af Farum for Citanterne erlagte Gebyrer,

nemlig for Sagens Inkamination 10 Kr. 75 Øre og for

2 Anstande 2 Kr. 8 Øre, tilsammen 12 Kr. 87 Øre, skal

man, da Sager, hvori det kongelige Forst= og Jagtvæsen

er Part, maa anses gebyrfri for denne Parts Vedkommende,

i Overensstemmelse med Kontorets Indstilling herved be¬

myndige Kontoret til at tilbagebetale det ovennævnte Beløb

12 Kr. 87 Øre.

Justitsmin. Skr. (til Amtmanden over Ran= 8. Juli.

ders Amt) ang., at Bestemmelsen i Bygningsloven

af 30. December 1858 § 13 ikke er anvendelig paa

Altaner.

I Anledning af det med Hr. Kammerherrens paa¬

tegnede Erklæring af 1. d. M. hertil indsendte Andragende,

hvori N. N. Kjøbstads Bygningskommission forespørger, om

Bestemmelsen i § 13 i Bygningsloven af 30. December
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Nr. 100.

Skr. ang. Udgifter v. Desinfektioner892

1858 angaaende Anbringelsen af udvendige Gesimser af

Træ er anvendelig paa en udelukkende af Træ bygget Al¬

tan, som er anbragt i Gavlen af et grundmuret Sted

indenfor en Afstand af 10 Alen fra anden Mands Grund,

skal man tjenstligst melde, at den omhandlede Bestemmelse

i Bygningsloven efter Ministeriets Formening ikke er an¬

vendelig paa Altaner.

Justitsmin. Skr. (til Amtmanden over Kjø¬

benhavns Amt) ang., at Udgifterne til Rekvisiter

til den, der antages til at udføre Desinfektionen

efter Lov 20. April 1888 kunue afholdes efter

Reglerne i nævnte Lov.

Ved at indsende et Andragende, hvori Politiassistent

N. N., der af den overordentlige Sundhedskommission for

N. N. Herreder er antagen til at udføre Desinfektioner i

Jurisdiktionen efter Loven af 20. April 1888 om Foran¬

staltninger imod Udbredelsen af smitsomme Sygdømme,

anholder om, at der til Brug ved Foretagelsen af saadanne

Forretninger maa blive leveret ham en Voxdugskappe med

Hætte samt forskjellige Rekvisiter, har Hr. Stiftamtmanden

i behagelig Skrivelse af 1. d. M. forespurgt, om Udgifter

til de nævnte Effekter kunne afholdes efter Reglerne i for¬

nævnte Lov.

Foranlediget heraf skal man tjenstligst melde, at det

saaledes fremsatte Spørgsmaal efter Ministeriets Formening

maa besvares bekræftende.

Bekjendtgjørelse ang. Vedtagelse af forskjellige

Forandringer i og Tillæg til Vedtægten for den

almindelige Brandforsikkring for Landbygninger.

(Justitsministeriet.)
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I Henhold til Lov af 23. April 1870 § 2 har Ju¬

stitsministeriet meddelt Samtykke til følgende af Repræsen¬

tantskabet for den almindelige Brandforsikkring for Land¬

bygninger vedtagne Forandringer i og Tillæg til den under

10. Juli 1871 udfærdigede Vedtægt for Forsikkringen, saa¬

ledes som denne er forandret ifølge Justitsministeriets Be¬

kjendtgjørelser af 7. Juni 1873, 30. Juni 1874, 10. Juli

1875, 23. Juni 1876, 29. Juni 1877, 12. Juli 1878, 12.

Juni 1879, 30. Juni 1883, 9. Juli 1884, 21. Juli 1888

og 13. Juli 1889, nemlig:

1) i Vedtægtens § 110, 1. Stykke, efter „Loven af 23.

April 1870“ tilføies „jfr. Loven af 12. April 1889“

2) § 110 Litr. d. affattes saaledes:

at ingen under Foreningen indtegnet Bygning maa

udslettes af samme paa Grund af resterende Kon¬

tingent,

at ingen Bygning, som er behæftet med thinglæst Pante¬

brev, thinglæst Overdragelsesdokument eller thinglæst

Udlæg, kan udslettes af Forsikkring i Foreningen,

medmindre Eieren enten dertil har erhvervet Sam¬

tykke fra alle dem, som paa den Tid, da Udslettelsen

skal finde Sted, ere indtegnede i Pantebogen som

interesserede i Bygningen paa en af de nævnte

Maader, eller han godtgjør at have ladet Bygningen

indtegne til Forsikkring i en anden Forening, der er

i Besiddelse af de i Lov 12. April 1889 omhandlede

Begunstigelser, for mindst det samme Beløb, hvortil den

hidtil har været forsikkret, og fra den Tid, da den

Forsikkring udløber, som attraas hævet, i hvilket

sidste Tilfælde der dog til Udslettelsen skal i ethvert

Tilfælde være erhvervet skriftligt, paa Pantebrevet

tegnet Samtykke fra den Panthaver, som har betinget

sig Brandforsikkring i den almindelige Brandforsikkring

1890.

8. Juli.



9. Juli.

Nr. 103.

1890.

8. Juli.

894 B. ang. Landbygn. Brandforsikkr. Vedtægt.

for Landbygninger, hvilket godtgjøres ved en af Pant¬

haveren bekræftet Gjenpart af Paategningen, samt

at der, for at en af en Eier begjært Nedsættelse af en

Forsikkring kan finde Sted, dertil maa erhverves

skriftligt Samtykke fra alle de i Pantebogen for Byg¬

ningens Vedkommende Indtegnede, hvilket Samtykke,

for saa vidt en Panthaver har betinget sig Forsik¬

kring i den almindelige Brandforsikkring for Land¬

bygninger, bør være tegnet paa Pantebrevet, hvorhos

en bekræftet Gjenpart af den Pantebrevet givne Paa¬

tegning bør medfølge Nedsættelsesbegjæringen.

§ 37 føies et nyt Stykke, saalydende:3) Til

De under Litr. b. til d. givne Forskrifter komme

dog ikke til Anvendelse i de Tilfælde, hvor den For¬

sikkrede godtgjør at have ladet Bygningen indtegne

til Forsikkring i en anden Forening, der er i Be¬

siddelse af de i Lov af 12. April 1889 omhandlede

Begunstigelser, for mindst det samme Beløb, hvortil

den hidtil har været forsikkret, og fra den Tid, da

den Forsikkring udløber, som attraas hævet, i hvilket

Fald det kun bliver at paase, at der foreligger skrift¬

ligt paa Pantebrevet tegnet Samtykke fra den Pant¬

haver, der har betinget sig Forsikkring i den alminde¬

lige Brandforsikkring for Landbygninger, hvilket

godtgjøres ved en af Panthaveren bekræftet Gjenpart

af Paategningen.

Bekjendtgjørelse ang. Ændringer i Gebyrregula¬

tivet for den almindelige Brandforsikkring for Land¬

byguinger. (Justitsministeriet.)

I Henhold til Lov 23. April 1870 § 2 har Justits¬

ministeriet meddelt Samtykke til følgende af Repræsentant¬

skabet for den almindelige Brandforsikkring for Landbygnin¬



B. ang. Landbygn. Brandforsikkr. Vedtægt. 895 1890.

ger vedtagne Ændringer i det under 12. Juli 1878 udfær= 9. Juli.

digede Regulativ for Betalingen for visse Forretninger ved

den nævnte Brandsorsikkring:

Foreningen overtager fremtidig Udredelsen af de ved1)

Gebyrregulativet fastsatte Beskrivelses= og Indteg¬

ningsgebyrer for Forsikkringer, der indtegnes i Hen¬

hold til Vurderinger under Sognevurderingsforman¬

dens Ledelse.

Naar udtraadte Interessenter melde sig tilbage med2)

de samme Forsikkringsbeløb, hvormed de i siu Tid

udtraadte, indtegnes Forsikkringerne uden ny Vur¬

dering, og Branddirektørerne ere pligtige til at ind¬

tegne dem gebyrfrit.

Disse Bestemmelser træde i Kraft fra 1. Oktober3)

1890.

Bekjendtgjørelse ang. en forandret Affattelse af 10. Juli.

Nr. 104.§ 16, 2. Stykke, i Bekjendtgjørelse af 12. Juli

1878 angaaende Betalingen for visse Forretninger

ved den almindelige Brandforsikkring for Landbyg¬

ninger. (Justitsministeriet.)

I Henhold til Lov af 23. April 1870 § 2 har Ju¬

stitsministeriet meddelt Samtykke til følgende af Repræsen¬

tantskabet for den almindelige Brandforsikkring for Land¬

bygninger vedtagne forandrede Affattelse af § 16, 2. Stykke,

i den under 12. Juli 1878 udfærdigede Bekjendtgjørelse

angaaende Betalingen for visse Forretninger ved bemeldte

Brandforsikkring:

„Naar der udenfor Tilfælde, hvor Policeudfær¬

digelse nødvendiggjøres ved Forandringer i Forsik¬

kringsforholdet, forlanges en Police eller Gjenpart

af den ældre, erlægges 50 Øre, naar Policens Paa¬

lydende er under 2,000 Kroner, 1 Krone, naar Po¬



1890.

10. Juli.

15. Juli.

19. Juli.

Skr. ang. Kirker paa Landet.896

licens Paalydende er 2,000 Kroner, men under

10,000 Kroner, og i andre Tilfælde 2 Kroner.

Samme Gebyr erlægges for de i Vedtægtens

§ 35 nævnte Paategninger.“

Justitsmin. Skr. (til Amtmanden over Hjør¬

ring Amt) ang., at Kirker paa Landet falde ind

under Bestemmelserne i Brandpolitiloven paa Landet.

I Anledning af et Andragende, hvori en Kirkeeier

forespørger, om Kirker paa Landet gaa ind under den i

§ 1 i Brandpolitiloven for Landet, jfr. Justitsministeriets

Bekjendtgjørelse af 30. Marts f. A., anvendte Benævnelse

„et Sted, hvorved her forstaas en Gaard, et Hus“ osv., om

Brandpolitilovens Bestemmelser overhovedet maa anses an¬

vendelig overfor Kirker, og specielt om Kirkeeiere ere plig¬

tige til at anskaffe og vedligeholde Brandredskaber, skal

man anmode Hr. Amtmanden om at foranledige Andrageren

tilkjendegivet, at samtlige nævnte Spørgsmaal maa besvares

bekræftende.

Justitsmin. Skr. (til Amtmanden over Viborg

Amt) ang. Betingelserne for at udlevere et Bo til

privat Skifte og Deling i Henhold til Skiftelovens

§ 75.

Ved at meddele, at De ved det for Aaret 1889—90

foretagne Gjennemsyn af N. N. Herreders Skifteprotokol

blandt Andet har gjort Udsættelse om, at et Bo efter af¬

holdt Registrering er extraderet til privat Skifte i Henhold

til Skiftelovens § 75, men at paagjældende Registrerings¬

forretning ikkun oplyser Boets Indgjæld, ikke dets Udgjæld,

hvilken Udsættelses Rigtighed ikke er erkjendt af vedkommende

Skifteforvalter, har Hr. Kammerherren i behagelig Skrivelse
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af 8. ds. henstillet det saaledes foreliggende Spørgsmaal til 19. Inli.

Justitsministeriets Afgjørelse, idet De har bemærket, at der

formentlig i intet Tilfælde haves Berettigelse til at udlevere

et Bo til privat Skifte og Deling i Henhold til Skifte¬

lovens § 75, medmindre der igjennem Opgjørelsen af Boets

Indgjæld og Udgjæld foreligger det fornødne Grundlag til

Bedømmelse af, hvorvidt Udleveringen efter Boets Beskaffen¬

hed kan finde Sted, uden at de umyndige eller fraværende

Arvingers Interesser derved udsættes for Fare, hvilket

Grundlag efter Skiftelovens § 75 kun kan tilveiebringes

enten ved Registrering eller Vurdering af Boet overens¬

stemmende med Skiftelovens § 15 eller ved en overensstem¬

mende med Lovens § 60 prøvet og godkjendt Opgivelse af

Boets Indgjæld og Udgjæld.

Foranlediget heraf skal man tjenstligst melde, at Mini¬

steriet tiltræder den af Dem saaledes udtalte Anskuelse.

Med Hensyn derhos til, at De har anholdt om en Til¬

kjendegivelse herfra om, hvorvidt det maatte kunne passere,

at der ved Udlevering af Boer til privat Skifte og Deling

i Henhold til Skiftelovens § 75 paa Grundlag af Opgivelse

efter Lovens § 60 ikkun fremlægges de af den længstlevende

Ægtefælle affattede skriftlige Opgivelser, uden at disse ind¬

føres i Skifteprotokollen, undlader man ikke at tilføie, at

Ministeriet ikke anser det fornødent, at disse Opgivelser ind¬

føres i bemeldte Protokol.

Indenrigsmin. Skr. (til Amtmanden over Odense 19. Juli¬

Amt) ang en Valgbestyrelses Berettigelse til at

modtage og paakjende Klager vedrørende Valglisten

for ud for Suppleringsvalg til et Byraad.

I det med Amtets behagelige Skrivelse af 1. d. M.

hertil indsendte Andragende har Valgbestyrelsen i N. N.

Kjøbstad meddelt, at Byraadet efter derom fremsat Klage
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19. Juli. under 24. f. M. har kasseret et den 14. f. M. foretaget

Suppleringsvalg til Byraadet, begrundet paa, at der paa

Valglisten fandtes opført 3 Personer, der ikke opfyldte de i

Kjøbstadkommunalloven af 26. Mai 1868 § 6 fastsatte Be¬

tingelser for Valgret, og at det ommeldte Valg blev afgjort

med kun 1 Stemmes Flertal. Valgbestyrelsen har derhos

forespurgt, om ikke de i Byraadets Kjendelse ommeldte 3

Personer, der uberettiget vare blevne optagne paa Valg¬

listen, bør udslettes af samme, og om Valgbestyrelsen over¬

hovedet før det nye Valg maa anses berettiget til at mod¬

tage og paakjende yderligere Klager vedrørende Valglisten

og eventuelt foretage de fornødne Rettelser i samme.

Næst i denne Anledning at bemærke, at den af By¬

raadet afsagte Kjendelse, ved hvilken Valget forkastedes, ikke

er indanket til Indenrigsministeriet, skulde man til behagelig

Efterretning og videre fornøden Bekjendtgjørelse tjenstligst

melde, at naar det i Kjøbstadkommunallovens § 9 er fore¬

skrevet, at der i Tilfælde af, at en Vægring ved at modtage

Valg erkjendes berettiget eller et Valg erklæres ugyldigt,

skal foretages nyt Valg med Benyttelse af de sidst berig¬

tigede Valglister, maa der heraf følge, at det nye Valg som

Regel skal foretages paa Grundlag af de ved det sidst fore¬

tagne Valg benyttede Lister, uden at nogen Berigtigelse af

disse kan finde Sted. Sagens Natur tilsiger imidlertid, at

den nævnte Fremgangsmaade ikke kan følges, naar Valget

som i nærværende Tilfælde erklæres ugyldigt paa Grund

af Feil ved Valglisterne. Det nye Valg maa i saa Fald

vel ske paa Grundlag af de sidst benyttede Valglister, men

ligesom det er en Selvfølge, at Valgbestyrelsen maa berig¬

tige den eller de Feil ved Listerne, som ifølge Byraadets

Kjendelse have medført det afholdte Valgs Ugyldighed, saa¬

ledes maa Ministeriet ogsaa formene, at Valglisterne i

Overensstemmelse med Forskrifterne i oftnævnte Lovs § 8

paany ville være at fremlægge til offentligt Eftersyn 14
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Dage forinden Valgdagen, og at Valgbestyrelsen maa afgjøre 19. Juli.

de da mulig forekommende Klager.

Justitsmin. Cirk. (til Mønstringsbestyrerue) ang. 21 Jnli.

Mønstringsbestyrernes Virksomhed efter Lov for Is¬

land vedrørende Søfarten af 22. Marts 1890 § 39,

2. Stykke.

I Anledning af, at det i § 39, 2. Stykke, i den under

22. Marts d. A. for Island udkomne Lov vedrørende Søfarten

(Lovtidende for 1890, Tillægets Nr. 14)*) er bestemt, at for

saa vidt Afgang af Mandskab fra et i Island hjemmehørende

Skib har fundet Sted i dansk Havn, bliver den samme

Virksomhed, der ifølge den nævnte Paragraf er henlagt til

de danske Konsuler i fremmede Havne til foreløbig at afgjøre

Spørgsmaalet, om § 37 er efterkommet og om den af

Skipperen paalagte Straf gaar udenfor Grænserne af den

ham i § 36 tillagte Myndighed, at udføre af vedkommende

Mønstringsbestyrer, hvem der fremdeles ifølge Lovens § 67,

2. Stykke, er tillagt samme Myndighed som de nævnte Kon¬

suler i Tilfælde, hvor Skipperen har benyttet sin Ret til

paa Grund af Vedkommendes Uduelighed til den Tjeneste,

hvortil han har ladet sig forhyre, at nedsætte hans Hyre,

skulde man herved tjenstligst have DHrr. paalagt i paakom¬

mende Tilfælde at udøve den nævnte i de ommeldte Para¬

grafer i Loven af 22. Marts 1890 med dertil sig sluttende

Bestemmelser i samme Lov omhandlede Virksomhed.

Indenrigsmin. Skr. (til Amtmanden over Vi¬ 2. Aug.

borg Amt) ang., hvilken Kommune Forpligtelsen

efter Kancelli=Plakat af 28. December 1827 § 2

rettelig paahviler.

I det med Amtets Skrivelse af 24. Juni d. A. til¬

*) Se ovenfor Side 836.
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2. Aug. bagefulgte Andragende har Kjøbenhavns Magistrat anholdt

om, at det maa blive paalagt Viborg Kommune i Henhold

til Kanc.=Pl. af 28. December 1827 § 2 at refundere den

af Kjøbenhavns Fattigvæsen fra den 19. Februar d. A.

ydede Understøttelse til den i Haderslev fødte Maskin¬

arbeider N. N.“s fraseparerede Hustru. Det fremgaar af

Sagen, at bemeldte Maskinarbeider N. N., der i det Hele

fører et omflakkende Liv, den fornævnte 19. Februar ankom

til Viborg, hvilken By han atter forlod efter 8 Dages For¬

løb, men af Amtet er det gjort gjældende, at det ikke er

godtgjort og ikke kan godtgjøres, at han var tilstede i Viborg

paa det Tidspunkt af den nævnte Dag, da hans separerede

Hustru i Kjøbenhavn befandtes trængende til Fattighjælp.

I denne Anledning skulde man til behagelig Efterret¬

ning og videre fornøden Bekjendtgjørelse tjenstligst melde,

at det for Sagens Afgjørelse maa være uden Betydning,

paa hvilket Tidspunkt Maskinarbeider N. N. den nævnte

Dag er ankommen til Viborg, idet der, i Overensstemmelse

med hvad tidligere er statueret (jfr. Indenrigsminlsteriets

Skrivelse Nr. 30 af 22. Februar 1881), ikke vil kunne tages

Hensyn til mindre Tidsdele end Dage eller Døgn. Jøvrigt

maa Ministeriet, ligeledes i Overensstemmelse med tidligere

Afgjørelser i analoge Tilfælde (jfr. Indenrigsministeriets

Skrivelse til Aalborg Amt af 3. Februar 1875*) holde

*) Denne Skrivelse er saalydende:

I behagelig Skrivelse af 15. f. M. har Amtet til
Ministeriets Afgjørelse indstillet Spørgsmaalet, om
Aardestrup eller Buderup=Gravlev Sognekommune

skal anses som den idiotiske N. N.'s Fødekommune,

i hvilken Henseende Amtet nærmere har oplyst, at

bemeldte N. N. er født den 1. September 1856 af

ugift Fruentimmer N. N., som paa Timaaneders¬
dagen forinden hans Fødsel, den 1. November 1855,
forlod Aardestrup Sogn, i hvilket hun til den Tid

havde fast Tjeneste, og begav sig til Tveden i Grav¬
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for, at ikke den Kommune, som han den nævnte Dag maatte

have forladt, men den Kommune, i hvilken han den nævnte

Dag har taget Ophold og søgt Logis for Natten, maa være

den, hvem Forpligtelsen efter Kanc.=Pl. af 28. December

1827 § 2 rettelig paahviler, og at Viborg Kjøbstad saaledes

ikke vil kunne undslaa sig for efter lovlig Regning at er¬

statte Kjøbenhavns Fattigvæsen de omhandlede Omkostninger.

Justitsmin. Skr. (til Amtmanden over Ring= 6.

kjøbing Amt) ang., hvorvidt en Distriktslæge kan

vægre sig ved at foretage en nødvendig Operation

paa en under Fattigforsørgelse værende Person.

Ved med Skrivelse af 21. Juni d. A. at indsende en

Skrivelse med Bilag, hvori Sogneraadet for N. N. Kom¬

mune besværer sig over, at Distriktslægen i N. N. Læge¬

distrikt har vægret sig ved at foretage en Operation af et

Knæled paa en Person, der paa Grund af sin Sygdom har

maattet ty til Fattigvæsenet i fornævnte Kommune, har Hr.

Amtmanden anmodet om en Udtalelse fra Justitsministeriet

om, hvorvidt den Distriktslægen paahvilende Forpligtelse til

uden Betaling at foretage Operationer paa Syge, til hvilke

de kaldes af Fattigvæsenet, omfatter enhver Operation, saa¬

ledes at Distriktslægerne for egen Regning maa lade de

Operationer udføre, som de formene ikke selv at være istand

til at foretage, eller om Distriktslægerne ere berettigede til,

lev Sogn, hvor hun tog Ophold hos Barnets Fader,
med hvem hun senere blev gift.

I denne Anledning skulde man til behagelig

Efterretning tjenstligst melde, at man med Amtet er
enigt i, at Buderup=Gravlev Kommune maa anses

som den Paagjældeudes Fødekommune.

Tolvte Hæste. 39

1890.

2. Aug.

Aug.



Skr. ang. et Sogneraad som Sagsøger.9021890.

6. Ang. som sket i nærværende Tilfælde, at henvise Operationer,

som de mene ikke selv at kunne udføre, til andre Læger.

Foranlediget heraf skal man ikke undlade tjenstligst at

meddele, at medens en Distriktslæge ifølge Instrux af 22.

Oktober 1877 § 6 maa anses forpligtet til at foretage

enhver Operation, der ligger indenfor, hvad der kan kræves

af en almindelig uddannet Læge, og derfor som Følge af

Paragrafens 2. Punktum, naar slige Operationer begjæres

foretagne paa Patienter, der henhøre under Fattigvæsenet,

maa foretage dem uden Betaling, eller, hvis han ikke drister

sig til at foretage dem, maa honorere den Læge, der paa

hans Vegne foretager dem, maa Justitsministeriet derimod

formene, at en Distriktslæge i Henhold til den citerede Be¬

stemmelse i Instruxen er berettiget til at vægre sig ved Ud¬

førelsen af saadanne Operationer, der ere af en saa vanskelig

og farlig Karakter, at de ikkun kunne udføres af Spe¬

cialister.

Justitsmin. Skr. (til Amtmanden over Holbæk8. Aug.

Amt) ang. Spørgsmaalet om, hvorvidt et Sogne¬

raad kan optræde som Sagsøger i en Paternitetssag.

I behagelig Skrivelse af 21. f. M. har Hr. Kam¬

merherren udbedt Dem Justitsministeriets Resolution i An¬

ledning af, at Herredsfogden i N. N. Herred har vægret

sig ved i Henhold til af Dem efter Begjæring af N. N.

Sogneraad under 4. f. M. meddelt Ordre at anlægge Pa¬

ternitetssag imod N. N., idet Herredsfogden har henvist til,

at den paagjældende Barnemoder hverken har begjært Hjælp

af det Offentlige til vedkommende Barn eller anmodet

Sogneraadet om at anlægge Sag.

Foranlediget heraf skal man, næst at bemærke, at

Spørgsmaalet om, hvorvidt Sogneraadet i det foreliggende

Tilfælde kan optræde som Sagsøger, henhører under jndiciel
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Afgjørelse, ikke undlade at meddele, at Justitsministeriet 8. Aug.

deler den af Herredsfogden hævdede Anskuelse, cfr. Domme

i Nyt jnuridisk Tidsskrift III. pag. 21 og Juridisk Ugeskrift

1872 pag. 258.

Justitsmin. Skr. (til det kongl. Sundheds= 9. Ang.

kollegium) ang. Medhjælpere hos Taudlæger m. m.

Med behagelig Skrivelse af 14. f. M. har det kongl.

Sundhedskollegium hertil indsendt et Andragende, hvori

Fysikus for N. N. Fysikat forespørger,

om det kan anses tilstedeligt, at Tandlæger fungere1)

som Medhjælpere hos autoriserede Tandlæger uden

selv at have erholdt Ministeriets Autorisation og uden

at have gjort Anmeldelse om deres Nedsættelse for

Fysikatet, og

om der ikke ved Udtrykket „overordnet Embedslæge“2)

i § 2 in fine i Justitsministeriets Bekjendtgjørelse

af 3. Marts 1873 angaaende Betingelserne for at

kunne udøve Tandlægevirksomheden og Omfanget af

denne maa forstaas vedkommende Fysikus.

Foranlediget heraf skal man tjenstligst melde:

ad 1) at de omhandlede Medhjælpere ikke kunne anses be¬

rettigede til at foretage de i den nævnte Bekjendt¬

gjørelses § 2 ommeldte Forretninger, medmindre de

fyldestgjøre Betingelserne for Udøvelse af Tandlæge¬

virksomhed,

ud 2) at det fremsatte Spørgsmaal maa besvares be¬

kræftende.

Justitsmin. Skr. (til Amtmanden over Præstø 12. Aug.

Amt) ang., hvorvidt Brugen af Drainrør som Kak¬

kelovnsrør paa Landet er berettiget.

at Justitsministeriet, uanset at der
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C. ang. Skorstene paa Kirker.904

ikke i Brandpolitiloven af 2. Marts 1861 med Tillæg af

1. Marts f. A. findes noget udtrykkeligt Paabnd om, at

Kakkelovnsrør skulle være af Jern, maa holde for, at Loven

forndsætter dette Materiales Anvendelse.

Justitsmin. Cirk. (til samtlige Amtmænd) ang.

Bemyndigelse for Amtmændene til at meddele Dis¬

pensationer fra de i Brandpolitiloven for Landet

indeholdte Regler om Skorstene, for saa vidt angaar

Kirkebygninger.

Da Ministeriet for Kirke= og Undervisningsvæsenet

under Henvisning til den Vægt, der i stigende Grad læg¬

ges paa Kirkebygningernes monumentale og kunsthistoriske

Betydning, for Justitsministeriet har fremhævet Ønskelig¬

heden af, at snævre Skorstene i Kirker paa Landet fremdeles

maatte kunne opføres som hidtil med Piber af Lerrør eller

Kobberrør og i Særdeleshed saaledes, at Intet af Skor¬

stenens Murværk bliver synligt over eller i Tagfladen,

uanset at den i saa Henseende ved Justitsministeriets Be¬

kjendtgjørelse af 6. September 1884 givne almindelige Til¬

ladelse er bortfalden efter Emanationen af Lov af 1. Marts

f. A. om Tillæg til og Forandringer i Lov af 2. Marts

1861 om Brandpolitiet paa Landet og det nærmest dermed

i Forbindelse staaende Bygningsvæsen, jfr. Justitsministeriets

Bekjendtgjørelse af 30. Marts f. A., skal man tjenstligst

anmode Hr. (Tit.) om efter nærmere Andragende i hvert

enkelt Tilfælde for det Dem underlagte Amts Vedkommende

at ville meddele de i saa Henseende fornødne Dispensationer

fra Brandpolitilovgivningen, hvorved det dog bliver at gjøre

til en Betingelse, at de paagjældende Kirkeskorstene iøvrigt

fyldestgjøre Fordringerne i § 11 i Justitsministeriets Be¬

kjendtgjørelse af 30. Marts f. A., sammenholdt med Be¬

stemmelserne i Bekjendigjørelsen af 6. September 1884.
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Justitsmin. Skr. (til Amtmanden over Hjør¬ 18. Aug.

ring Amt) ang., at et Underholdsbidrag, som Amtet

i Henhold til Kanc=Cirknlære af 10. Jnni 1828

in sine har vægret sig ved at beordre afsonet,

ikke bliver at betragte som en Barnefaderen ydet

Fattighjælp.

Med behagelig Skrivelse af 25. f. M. har Hr. Amt¬

manden hertil indsendt et Andragende med Bilag, hvori

Sogneraadet for N. N. Kommune paaanker en af Dem

under 24. Mai d A. afgiven Resolution, ved hvilken De

har vægret Dem ved efter derom af bemeldte Sogneraad

fremsat Begjæring at beordre Afsoning foretaget med Hen¬

syn til et Underholdsbidrag til et uægte Barn, som for¬

nævnte Kommune som vedkommende Barnefaders Forsør¬

gelseskommune har maattet udrede efter Forskrifterne i § 4

i Lov af 20. April 1888, idet De har henvist til, at Deres

nævnte Afgjørelse, overensstemmende med Kanc.=Cirk af 10.

Juni 1828 in sine, har været begrundet paa, at det ikke

kan antages at skyldes Uvillie, Dovenskab eller anden For¬

sømmelse, men virkelig uafhjælpelig Uformuenhed, at Ali¬

mentanten ikke har kunnet ndrede det ommeldte Bidrag.

Foranlediget heraf skal man tjenstlig meddele, at den af

Sogneraadet fremsatte Besværing maa anses for ubeføiet.

Efter den i Sogneraadets Andragende dertil givne An¬

ledning undlader man ikke at tilføie, at den Omstændighed,

at Sogneraadets Begjæring om Bidragets Afsoning under

de foreliggende Omstændigheder af Amtet er blevet afslaaet,

ikke efter Justitsministeriets Formening har til Følge, at

Forsørgelseskommunen derved bliver tvungen til at betragte

Bidraget som en Barnefaderen ydet Fattighjælp, saameget

mindre som Sogneraadet ved at fremsætte Begjæring om

397
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18. Aug. Afsoning endog maa formenes at have afskaaret sig fra at

betragte Bidraget som Fattighjælp.

Justitsmin. Cirk. (til samtlige Politimestre)22. Aug.

ang. Straffen for ulovlig Tilegnelse af Brevdner.

Da det er kommet til Justitsministeriets Kundskab, at

Brevduer i den senere Tid oftere have været Gjenstand for

Efterstræbelser under de af Brevdueforeningerne foranstaltede

Flyvninger, idet det er forekommet, baade at saadanne

Duer ere blevne skudte under Flugten, og at dræbte Brev¬

duer, forsynede med Eierens Navn og Mærke, af Uvedkom¬

mende ere blevne offentlig fremstillede til Salg, ligesom

ogsaa, at Brevduer, der ere blevne lokkede ind i frem¬

mede Slag, ere blevne tilbageholdte og tilegnede, skal man

med Bemærkning, at saadanne ulovlige Tilegnelser af

Brevdner efter Omstændighederne ville kunne straffes som

Tyveri eller i Medfør af Bestemmelserne i Straffelovens

25. Kapitel, tjenstligst anmode Dhrr. om at ville have

Deres Opmærksomhed henvendt paa det nævnte retsstridige

Forhold og i forekommende Tilfælde eventuelt at ville for¬

anledige de Skyldige dragne til Ansvar.

28. Aug. Bekjendtgjørelse ang. Forholdsregler vedrørende

Nr. 131. Udførselen af Husdyr til Storbrittannien. (Inden¬

rigsministeriet.)

Indm. Saml. pag. 600.

Indenrigsmin. Cirk. (til samtlige Amtmænd og28. Aug.

Politidirektøren i Kjøbenhavn) ang. Indførselen af

levende Kreaturer til Storbrittannien.

Indm. Saml. pag. 600. Noten.
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Jnstitsmin. Skr. (til Amtmanden over Aarhus 29. Aug.

Amt) ang., om det ifølge Bestemmelserne i § II

af Brandpolitiloven af 2. Marts, jfr. Justitsmini¬

steriets Bekjendtgjørelse af 30. Marts f. A., er til¬

ladeligt at anbringe Grubekjedler ved de saakaldte snævre

Skorstene.

at Justitsministeriet med Dem er

enigt i, at det fremsatte Spørgsmaal maa besvares be¬

uægtende.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. (til Amtman= 5. Sopt.

den over Sorø Amt) ang., at et Sogneraad er

pligtigt til at repartere Degnetraven, der ydes med

Penge efter Kapitelstaxt, paa nogle fra en Gaard

udstykkede Parceller.

I et med Hr. Kammerherrens paategnede behagelige

Erklæring af 23. Mai sidstleden hertil indsendt Andragende

har N. N. Sogneraad besværet sig over en af Sorø Amts¬

raad afgiven Resolution, hvorefter Sogneraadet er pligtigt

til at repartere Degnetraven, som ydes med Penge efter

Kapiteltaxt, paa nogle fra Gaardeier N. N.'s Eiendom ud¬

stykkede smaa Parceller.

Ministeriet har i den Anledning brevvexlet med Inden¬

rigsministeriet, som har udtalt, at det, da den vedkommende

Afgift udredes med Penge efter Kapitelstaxt, maa paahvile

Sogneraadet at foretage den Fordeling af Afgiften, som er

nødvendig, for at der kan afkræves enhver af Parcellisterne

den Andel af Afgiften, som efter Hartkornet paahviler ved¬

kommende.

Da Ministeriet ganske kan henholde sig til det saaledes

af Indenrigsministeriet udtalte, skal man anmode Hr. Kam¬
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5. Sept. merherren om at give Sogneraadet Besked i Overensstem¬

melse hermed.

9. Sept. Justitsmin. Skr. (til Amtmanden over Veile

Amt) ang., hvorvidt ikke uformuende Personer, der

under en under offentlig Behandling tagen Epidemi

ere behandlede i deres Hjem, skulle refundere, hvad

der er udbetalt til Epidemilægen for Sygebesøg

hos dem.

I behagelig Skrivelse af 1. d. M. har Hr. Amt¬

manden forespurgt, om der i Henhold til Lov om Foran¬

staltninger imod Udbredelsen af smitsomme Sygdømme af 20.

April 1888 § 21, 1. Stykke, kan affordres Personer, som

ikke ere uformuende, og som under en under offentlig Be¬

handling tagen Epidemi af Skarlagensfeber i N. N. Sogn

ere blevne behandlede i deres Hjem, uagtet deres Tilstand

ikke var til Hinder for deres Flytning, Refusion for, hvad

der i Henhold til bemeldte Lovs § 20, 1. Stykke, er ud¬

betalt Epidemilægen for de hos dem aflagte Sygebesøg.

Foranlediget heraf skal man meddele, at Ministeriet

med Dem er enigt i, at det fremsatte Spørgsmaal maa be¬

svares benægtende.

Justitsmin. Cirk. (til samtlige Retsbetjente) ang.11. Sept.

de ved Lov af 11. April d. A. om Forandringer af

visse processuelle Frister m. m. trufne Forandringer

i de gjældende Regler om Stævningers Forkyndelse.

Ved Lov af 11. April d. A. om Forandring af visse

processuelle Frister m. m., som træder i Kraft den 1. næste

Maaned, er der, som det vil være Hr. (Tit.) bekjendt, i

de hidtil gjældende Regler om Stævningers Forkyndelse,

hvorefter saadan Forkyndelse udenfor visse Undtagelses¬
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tilfælde skulde ske paa Indstævntes Bopæl, og kun, hvor han 11. Sept.

ingen fast Bopæl havde, paa hans Opholdssted, saaledes at

Stævningen skulde oplæses i dens, som stævnes, eller hans

Folks ellers Andres Paahør, som der kunde være nær¬

værende, indtraadt følgende Forandring af Betydning for de

Stævningsmændene paahvilende Pligter, nemlig:

at Stævning kan forkyndes ikke blot paa Indstævntes

Bopæl eller for Skipperes og Søfolks Vedkommende

paa det Skib, hvortil de høre, men ogsaa paa Ind¬

stævntes Kontor, Værksted eller andet fast Forret¬

ningslokale, for Indstævnte selv eller nogen til Hus¬

standen, Skibet eller Kontoret hørende, paa Værk¬

stedet arbeidende eller i Forretningen ansat Person,

der findes tilstede,

Stævningen, hvor han ingen fast Bopæl eller intetat

Kontor, Værksted eller andet Forretningslokale har,

kan forkyndes paa hans Opholdssted,

Stævningen for Indstævnte personlig lovlig kan for¬at

kyndes paa Kontor, Værksted eller andet fast Forret¬

ningslokale, hvor han har Ansættelse eller Arbeide,

saa og naar det forgjæves er forsøgt at forkynde

Stævningen paa Bopæl, Skib, Kontor, Værksted

eller Forretningslokale, paa det Sted, hvor han

antræffes, samt

at ved Forkyndelse af Stævning heri Landet skal Gjen¬

part af Stævningen overleveres, hvorimod Oplæs¬

ning kun finder Sted, naar Indstævnte udtrykkelig

begjærer det.

Under Hensyn hertil og under Henvisning til For¬

ordning af 3. Juni 1796 § 19 skal Justitsministeriet an¬

mode Hr. (Tit.) om at ville instruere Stævningsmændene

i den Dem underlagte Jurisdiktion om de i Henhold til

det Foranførte stedfundne Forandringer i Udførelsen af det

dem overdragne Hverv, hvorhos man vilde finde det hen¬
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11. Sopt. sigtsmæssigt, at Stævningsmændene instrueres om, at den,

der begjærer en Stævning forkyndt, er pligtig til at lade

medfølge en Gjenpart af Stævningen, samt om, at der i

vedkommende Forkyndelsespaategning ikke bør optages Andet

eller Mere, end hvad der er nødvendigt til at paase, at de

i Lovgivningen foreskrevne Regler ere iagttagne, altsaa sær¬

lig ikke de hidtil jævnlig brugte Bemærkninger om, at Ved¬

kommende, for hvem Stævningen under Indstævntes Fra¬

værelse er forkyndt, lovede at underrette Indstævnte om

Forkyndelsen, og lignende.

11. Sept. Indenrigsmin. Skr. (til en Amtmand) ang.

Dokumentationen for Auvendelsen af de Beløb, som

Søgneraadsformændene med Amtsraadets Samtykke

oppebære af Kommnnekasserne til Medhjælp.

Af det hertil indsendte Udtog af N. N. Amtsraads

Forhandlinger i Mødet den 19. Juli d. A. fremgaar, at

de Beløb, som Sogneraadsformændene med Amtsraadets

Samtykke oppebære af Kommunekasserne til Medhjælp ved

Bestridelse af deres Forretninger, skulle kunne passere til

Udgift i Kommuneregnskaberne uden Regnskabsaflæg¬

gelse, naar Beløbet udgjør mindre end 20 Øre pr. Tønde

af Kommunens Hartkorn.

I denne Anledning skulde man til behagelig Efterret¬

ning og videre fornøden Bekjendtgjørelse tjenstligst melde,

at da det strider mod den gjældende kommunale Ordning,

at Sogneraadenes Formænd under nogensomhelst Form

modtage Vederlag for deres Arbeide, hvorimod alene den

fornødne Medhjælp kan tillades betalt af Kommunekassen,

maa Ministeriet anse det nødvendigt, at der forlanges Do¬

kumentation for, at Beløbet er anvendt i det Øiemed, hvortil

det er bevilget.
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Justitsmin. Skr. (til Amtmanden over Holbæk 13. Sept.

Amt) ang. Approbation til Fuldbyrdelse af en Dom

over en Person, der forinden Dommens Forkyndelse

for ham, er afreist til Udlandet.

I et med Hr. Kammerherrens behagelige Skrivelse af

30. f. M. hertil indsendt Andragende har Birkedommeren i

N. N. Birk forespurgt, om ikke den i Aktsbeskrivelse ved¬

lagte inden bemeldte Birks Politiret den 24. April d. A.

afsagte Dom, hvorved Uldhandler N. N. for ulovlig Om¬

løben med Varer er anset med en Birkets Politikasse til¬

faldende Bøde af 30 Kr., hvorhos forskjellige Varer ere

konfiskerede, ligesom han er tilpligtet at ndrede alle af

Sagen flydende Omkostninger, maatte kunne forsynes med

Amtets Approbation med den Virkning, at Dommen kan

fuldbyrdes saavel i Henseende til Realisation af de konfiskerede

Varer som til Exekution for Omkostningerne, uanset at

Dommen ikke er bleven forkyndt for Domfældte, der er

reist til Amerika.

Foranlediget heraf skal man tjenstligst melde, at den

Omstændighed, at Dommen ikke har kunnet forkyndes for

Domfældte, fordi han har forladt Landet, ikke kan være til

Hinder for, at Amtet approberer den til Fuldbyrdelse i det

Omfang, i hvilket Fuldbyrdelse overhovedet kan ske.

Justitsmin. Cirk. (til Politidirektøren i Kjøben= 13. Sept.

havn og samtlige Amtmænd) ang. Udvidelse af

Bemyndigelsen til at tillade Afholdelsen af Tom¬

bolaer.

Den ved Justitsministeriets Cirkulære af 20. Juni f.

A. Politidirektøren i Kjøbenhavn og Amterne givne Be¬

myndigelse til at tillade Afholdelse af Tombolaer udvides fra
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13. Sept. 1. Oktober d. A. at regne derhen, at slig Tilladelse gives

af de nævnte Myndigheder:

nanset at det Tidsrum,hvori Tombolaen ønskes1)

afholdt, agtes udstrakt udover 2 Dage, i hvilket Til¬

fælde Justitsministeriet ikke pleier at vægre sig ved

at give Tilladelsen, naar Tombolaen afholdes i For¬

bindelse med en Udstilling;

naar der i Forbindelse med Udstillinger af Haandværks¬2)

og Industrifrembringelser ønskes afholdt Bortlodning

af en Del af de udstillede Gjenstande, dog at i slige

Tilfælde Tilladelsen foruden til de i næstsidste Punk¬

tum i fornævnte Cirkulære knyttede Vilkaar skal be¬

tinges af, at det, forinden Bortlodningen begynder,

skal være afgjort, hvilke Gjenstande der vil være

at bortspille, hvormange Gevinster og Nitter der

skal være, samt hvorledes Gevinsterne ville være

at fordele, at Bortlodningen foregaar i Udstillings¬

lokalet og ikkun i den Tid, i hvilken Udstillingen

varer, samt at de Spillende strax ved Trækningen

af Lykkehjulet faa Afgjørelse af, om de skulle have

Gevinst eller ikke.

15. Sept. Kirke= og Undervisningsmin. Skr. (til Skole¬

direktionen for Hellum og Hindsted Herreder i

Aalborg Amt) ang., hvorvidt Sognepræsten i sin

Egenskab af Skolekommissionens Formand er beret¬

tiget til at forlange Udgifter til Porto til samtlige

fra ham i denne Egenskab udgaaende Skrivelser godt¬

gjorte af vedkommende Kommunes Kasse.

at man, i Overensstemmelse med, hvad

Indenrigsministeriet har udtalt, maa antage, at det frem¬

satte Spørgsmaal maa besvares bekræftende.
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Justitsmin. Cirk. (til Overpræsidenten i Kjø= 17. Sept.

benhavn og samtlige Amtmænd) ang., i hvilke Til¬

fælde Opreisningsbevillinger fra den 1. Januar 1891

ville være at ndfærdige af Overøvrigheden.

Da Opreisningsbevillinger ifølge Lov om Forandring

af visse processuelle Frister m. m. af 11. April d. A. efter

Udløbet af den til de ordinære Appelfrister svarende Tid

af henholdsvis 4 Maaneder til Overret og 6 Maaneder til

Høiesteret ikke længere kunne meddeles af Overøvrighederne,

men kun af Justitsministeriet, vil der efter den 1. Januar

1891, jfr. Loveus § 9, sidste Stykke, af Overøvrighederne

alene være at udfærdige Opreisningsbevillinger efter hidtil

gjældende Regler i Tilfælde af Appel:

1) af Gjæsterets= og Søsager udenfor Kjøbenhavn til

Overretten inden 4 Maaneder efter Dommens Af¬

sigelse;

2) af private Politisager til Overretten inden 4 Maa¬

neder og til Høiesteret inden 6 Maaneder efter Dom¬

mens Afsigelse;

3) af Sager angaaende Skiftecetternes Behandling af

Døds= og Fællesboer, henholdsvis til Overretten og

Høiesteret inden respektive 4 og 6 Maaneder efter

Skiftets Slutning eller Kjendelsens eller Overrets¬

dommens Afsigelse;

af Sager angaaende Udpantningsforretninger til4)

Overretten inden 4, Maaneder efter Kjendelsens

Afsigelse.

Justitsmin. Skr. (til Amtmanden over Aarhus 17. Sopt.

Amt) ang. Modtagelsen til Handelsregistret af en

Aumeldelse fra et Andelssvineslagteri.

I Anledning af det med Hr. Stiftamtmandens be¬
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17. Sept. hagelige Skrivelse af 2. ds. hertil indsendte Andragende,

hvori Borgmesteren i N. N. Kjøbstad forespørger, om en

Anmeldelse fra Selskabet „N. N. Andelssvineslagteri“ vil

kunne modtages til Handelsregistret, skal man tjenstligst

melde, at den paagjældende Anmeldelse under Hensyn til

Bestemmelserne i Vedtægternes § 9, hvorefter det er for¬

beholdt Slagteriet i fornødent Fald at opkjøbe Svin til

Slagtning og saaledes drive egentlig Slagternæring, bør

modtages til Handelsregistret.

23. Sept. Justitsmin. Skr. (til Amtmanden over Præstø

Amt) ang., hvorvidt Tilladelsen til Beværtning ved

Auktioner m. v. kan meddeles til de i Næringsloven

af 29. December 1857 § 59 omhandlede Bevært¬

ningsdrivende.

Indenrigsministeriet har hertil oversendt et med Hr.

Kammerherrens behagelige Skrivelse af 19. f. M. til be¬

meldte Ministerium tilbagesendt Andragende, hvori Be¬

styrelsen for Foreningen af Beværtningsdrivende i N. N.

Kjøbstad forespørger, om den i Justitsministeriets Cirkulære

af 7. Juni f. A. (Nr. 110) omhandlede Tilladelse, som af

Politimesteren kan meddeles til Beværtning ved Auktioner

og andre Sammenkomster, kan tildeles de i Næringsloven

af 29. December 1857 § 59 omhandlede Beværtnings¬

drivende, hvis Næringsadkomst ikke berettiger dem til noget

Slags Udsalg udaf Huset.

Foranlediget heraf skal man tjenstligst melde, at den

omhandlede Forespørgsel maa besvares bekræftende.

Justitsmin. Cirk. (til samtlige Skifteforvaltere24. Sept.

udenfor Kjøbenhavn) ang. en af Kjøbenhavns Sø¬

og Handelsret afsagt Kjendelse om Massekreditorers
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og privilegerede Kreditorers Deltagelse i Kuratorvalg i 24. Sept.

et Konkursbo.

Paa dertil given Anledning har Justitsministeriet troet

ikke at burde undlade at henlede de Herrers Opmærksomhed

paa en af Kjøbenhavns Sø= og Handelsret den 8. Juli

d. A. afsagt Eragtning, hvorved en ved et Kuratorvalg i et

Konkursbo i Henhold til Konkurslovens § 63 nedlagt Pro¬

test mod, at nogle Massekreditorer og privilegerede Kredi¬

torer, om hvilke det maatte anses givet, at de vilde faa fuld

Dækning af Boet, deltoge i Valget, er taget til Følge.

Judenrigsmin. Cirk. (til Kjøbenhavns Magistrat 24. Sept.

og samtlige Amtmænd) ang., hvad der skal iagttages

ved svenske Undersaatters Hjemsendelse herfra i

Henhold til den dansk=svenske Overenskomst af 26.

Juli 1888.

Ministeriet skulde herved tjenstligst have Kjøbenhavns

Magistrat og Dhrr. Amtmænd anmodet om at paase, at der

i Sager, som angaa svenske Undersaatters Hjemsendelse

herfra Landet til Sverig i Henhold til Bestemmelserne i den

dansk=svenske Overenskomst af 26. Juli 1888, angaaende

det ene Riges Undersaatter, som paa det andet Riges Om¬

raade falde Fattigvæsenet til Byrde, jfr. Bekj. Nr. 160 af

18. August f. A., saavidt muligt foreligger en udtrykkelig

Erklæring fra vedkommende Trængende om, at han ikke

heri Landet har erhvervet Indfødsret (Statsborgerret).

I de Tilfælde, hvor Hjemsendelsen i Medfør af Art.

2 af den ovennævnte Overenskomst iværksættes efter direkte

Henvendelse til vedkommende svenske Overøvrighed, maatte

derhos Henvendelsen enten indeholde eller være ledsaget af

udtrykkelig Attest fra Magistraten eller vedkommende Amt¬

mand om, at Paagjældende, der efter det Foreliggende ikke
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24. Sept. har opholdt sig nafbrudt 5 Aar heri Landet, ikke har er¬

hvervet dansk Indfødsret (Statsborgerret).

Anordning om Indretning af de juridiske26. Sept.

Examiner ved Universitetets rets= og statsviden¬Nr. 146.

skabelige Fakultet. (Ministeriet for Kirke= og

Undervisningsvæsenet.)

Indm. Saml. pag. 607.

Justitsmin. Skr. (til Amtmanden over Viborg1. Okt.

Amt) ang., hvorvidt og i hvilke Tilfælde det kan

passere, at et Bo ikke foretages til Skifteprotokollen,

men at der kun sker Tilførsel om det til Døds¬

anmeldelsesprotokollen.

Med Hensyn til tvende af Hr. Kammerherren ved

Eftersyuet af N. N. Kjøbstads og N. N. Herreders Em¬

bedsprotokoller gjorte Udsættelser gaaende ud paa, at alle

Boer bør foretages til Skifteprotokollen, har De, da ved¬

kommende Retsbetjent herimod har henvist til, at ifølge fast

Praxis i den nævnte Jurisdiktion de Boer, hvori alene

Arveanmeldelser afgives af myndige Arvinger, ikke optages

i Skifteprotokollen, men Tilførsel herom foregaar i den til

dette Øiemed autoriserede Dødsanmeldelsesprotokol, udbedt

Dem Justitsministeriets Resolution for, hvorvidt og i hvilke

Tilfælde det maatte kunne passere, at et Bo ikke foretages

til Skifteprotokollen, men at der alene til Dødsanmeldelses¬

protokollen sker en Tilførsel om, hvorledes der er forholdt

med Boet.

Foranlediget heraf skal man tjenstligst melde, at Mini¬

steriet med Dem er enigt i, at det kun med Hensyn til

Boer efter Personer, om hvilke det allerede efter de ved

Dødsanmeldelsen foreliggende Omstændigheder tør anses
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givet, at de Intet efterlade sig, kan anses tilstedeligt, at 1. Okt.

Boet ikke foretages til Skifteprotokollen, men at der alene

til den autoriserede Dødsanmeldelsesprotokol sker Tilførsel

om det paagjældende Dødsfald og om Grunden til, at der

i den Anledning Intet bliver at foretage af Skifteretten.

4. Okt.Justitsmin. Skr. (til Kjøbenhavns Magistrat)

ang. forskjellige Spørgsmaal vedrørende Lov ang.

Underholdsbidrag til Børn, der ere fødte udenfor

Ægteskab, m. m. af 20. April 1888 § 4.

I behagelig Skrivelse af 2. f. M. har den ærede

Magistrat i Anledning af en samme foreliggende Sag be¬

gjært Justitsministeriets Resolution paa følgende Spørgs¬

maal:

1. Er en Opholdskommune, der i Henhold til Lov af

20. April 1888 § 4 har udredet Underholdsbidrag paa en

Tid, da Udpantningsretten er bevaret, berettiget til at er¬

holde dette fuldt refunderet af Forsørgelseskommunen, uanset

at Udpantningsretten helt eller delvis tabes derved, at Ali¬

mentanten flytter bort, inden Udpantningen kan rekvireres?

2. Er en Moder, der har rekvireret Bidraget paa en

Tid, da Udpantningsretten er bevaret, men ikke har erholdt

det udbetalt, fordi Alimentanten flytter bort, inden Op¬

holdskommunen har kunnet træffe ham, berettiget til at

erholde det hele rekvirerede Bidrag udbetalt, uanset at han

ved Eftersøgningen først træffes paa en Tid, da Udpant¬

ningsretten helt eller delvis er præskriberet, og i bekræf¬

tende Fald:

3. Kan Opholdskommunen erholde hele det udlagte

Beløb refunderet af Forsørgelseskommnnen2

Foranlediget heraf skal Justitsministeriet som sin Op¬

fattelse af den ovennævnte Lovbestemmelse i den omspurgte

Henseende udtale Følgende:
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I. Barnemoderens Ret kan ikke gaa tabt ved, at Tiden

forløber under de uden Forsømmelse fra hendes Side anstil¬

lede Eftersøgninger om Barnefaderens Opholdssted eller

Forsørgelseskommune. Afsluttes disse Eftersøgninger først

efter Udløbet af Præskriptionstiden for Udpantningsretten,

maa Forsørgelseskommunen anses pligtig til at udrede Bi¬

draget, hvad enten Resultatet af Eftersøgningen er, at Op¬

holdskommunen ikke findes, eller at den findes. Dette følger

i førstnævnte Tilfælde ligefrem af Ordene i fornævnte Lovs

§ 4, 2. Stykke: „Lykkes det ikke at finde“ osv., medens det

med Hensyn til sidste Tilfælde maa erindres, at selv om

Opholdskommunen, der af Loven kun er indskudt af Hensyn

til Tvangsinddrivelsen, maatte anses berettiget til at vægre

sig ved at udrede Bidraget under Hensyn til, at Tvangs¬

inddrivelsen efter Forudsætningen er bortfaldet, er der

ialtfald ikke ved Loven hjemlet Forsørgelseskommunen nogen

Ret til af denne Grund at vægre sig ved at udrede Bi¬

draget. Men iøvrigt kan Ministeriet ikke antage, at Op¬

holdskommunen vil protestere imod at udrede Bidraget, naar

det tør anses givet, at Forsørgelseskommunen dog i sidste

Instants er pligtig at refundere samme.

II. Har Barnemoderen inden Præskriptionsfristens

Udløb fundet Opholdskommunen, har denne strax at ud¬

betale Beløbet til Moderen. Og dette vil den uden Risiko

kunne gjøre, thi enten faar Opholdskommunen iværksat

Udpantning hos Barnefaderen inden Præskriptionsfristens

Udløb eller den vedligeholder sin Udpantningsret ved den

tilbørligt rekvirerede Udpantning, jfr. Justitsministeriets

Skrivelse af 4. September 1888 (Ministerialtidende A. Nr.

204),*) eller den maa, saafremt Præskriptionsfristen er ud¬

løben, før Udpantning har kunnet rekvireres, kunne gjøre

Fordringen gjældende mod Forsørgelseskommunen paa

*) Se ovenfor Side 390.
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Moderens Vegne, fordi den for hende er vedligeholdt i 1. Okt.

Henhold til, hvad ovenfor er anført under I, — Alt dog

under Forudsætning af, at Opholdskommunen ikke selv

tager Forsømmelse.

I Overensstemmelse med de foranstaaende Bemærk¬

ninger ville de af Magistraten fremsatte 3 Spørgsmaal

være at besvare bekræftende.

Justitsmin. Skr. (til Amtmanden over Kjø¬ 1. Okt.

benvhans Amt) ang. de Gebyrer, som i Henhold

til Lov af II. April d. A. skulle erlægges for

Meddelelse af Attester fra Frederiksberg Bygnings¬

inspektør.

I Henhold til Lov af 11. April d. A., jfr. Justits¬

ministeriets Bekjendtgjørelse af 19. s. M. § 70,*) appro¬

*) Denne Paragraf er saalydende:

Ingen ny Bygning maa opføres eller nogen
under denne Lovs Bestemmelser faldende Forandring
af Bygninger foretages, forinden Bygningsinspek¬
tørens Tilladelse er erhvervet. Begjæring herom
indgives af den, der vil lade Bygningsarbeidet ud¬
føre, eller paa hans Vegne af en Bygningskommis¬
sionen bekjendt vederhæftig Mand, til Bygnings¬
inspektøren. Anmeldelsen skal være skriftlig, ledsaget

Gjenpart samt to Exemplarer af:af

Tegning med indskrevne Maal efter MaalestokI.

af mindst ⅓ Tomme pr. Alen, der tydelig
angiver det paatænkte Arbeides Beskaffenhedi

alle de Retninger, i hvilke der kan blive Spørgs¬
maal om at prøve dets Lovlighed;

Forklaring over det tilsigtede Arbeide, særligt af2.

den Maade, hvorpaa Funderingen tænkes ud¬
ført;

Plan, som viser Byggegrundens Størrelse og3.

Form samt Bygningens Beliggenhed paa den;
4. Detailtegninger af særlige Konstruktioner, led¬
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4. Okt. beres herved nedenstaaende af Frederiksberg Kommunal¬

bestyrelse vedtagne Fortegnelse over de Gebyrer, som ifølge

*  —— —

sagede af alle de Oplysninger, der behøves til
en sikker Forstaaelse af samme;

5. Samtlige Tegninger og Planer skulle være
underskrevne af den, der bærer Ansvaret for
deres Udførelse.

efter Approba¬Agtes Arbeidet paabegyndt strax
tionen, skal dette udtrykkelig bemærkes Anmeldelsen.i

I modsat Fald bliver ny Anmeldelse at gjøre til
Bygningsinspektøren 2 Dage, før Arbeidet paa¬

begyndes. Standser Arbeidet aldeles i 2 Maaneder,
skal der ligeledes ske ny Anmeldelse til denne 2

Dage, forinden det atter paabegyndes. Forinden det
udførte Bygningsarbeide tages i Brug, skal den Byg¬
gende erhverve Bygningsinspektørens Attest om, at

det er udført i Overensstemmelse med Bygningsloven,
og hvad Beboelsesleiligheder angaar, at de ere saaledes
udtørrede, at de uden Skade for Sundheden kunne tages

i Brug; denne Attest maa ikke begrundes alene paa

Beboelsesleilighedens Udseende til den paagjældende
Tid, men der bør tillige tages Hensyn til den Ar¬
beidsmaade, der er fulgt, og den Aarstid, der er be¬

nyttet til Arbeidets Udførelse. Bygningsinspektøren
er berettiget til, inden han udsteder den nævnte

Attest, at kræve godtgjort ved Attester fra Stads¬
ingeniøren, at Veien er behørig anlagt, at Bygningen
ligger udenfor Veiarealet, og at Kjældergulvet ikke
ligger dybere end tilladt, og fra Skorstensfeieren, at

Skorstenene ere eftersete, samt, forsaavidt angaar Be¬
boelseskjældere, fra Sundhedskommissionen, at de

maa tages i Brug. Ved Attestens Udstedelse skal

det derhos paases, at det til Bygningen hørende

Fortog er udført paa forsvarlig Maade. Bygnings¬

inspektørens Attest meddeles imod Erlæggelsen af de

Kjendelser, der fastsættes af Kommunalbestyrelsen med

Justitsministeriets Billigelse.Forinden en saadan

Attest kan erholdes for hele Byggearbeidets Vedkom¬

mende, kan Bygningsinspektøren, naar han har for¬

sikkret sig om, at en særskilt Del af dette er udført

efter den approberede Plan, at ingen af denne Lovs
Bestemmelser derved ere tilsidesatte, og at Beboelses¬
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fornævnte Paragraf skulle erlægges for Meddelelse af de 4. Okt.

deri ommeldte Attester fra Bygningsinspektøren.

Fortegnelsen er saalydende:

For Forandring af en Bygnings Indre eller Ud¬1)

førelsen af mindre Bygningsarbeider, saasom An¬

bringelse af nye eller Forandring af ældre Ildsteder,

Tagkviste, Boutiksvinduer, Flytning og Anbringelse

af Latrinindretninger, Døre, Skillerum og lignende

Arbeider erlægges 8 Kroner.

Betalingen bliver den samme, om ogsaa flere af

disse Arbeider udføres i samme Bygning, naar det

sker samtidigt.

For Opførelsen af en enetages Bygning eller for2)

Paaførelsen af en Etage paa en Bygning erlægges

20 Kr. For Opførelsen af en toetages Bygning

eller Paaførelsen af to Etager paa en Bygning er¬

lægges 30 Kr.

For hver Etage, som kommer til, erlægges end¬

videre 10 Kr. — Kjælderen regnes altid for en

Etage, dog undtages herfra de Kjælderetager, der

udelukkende ere indrettede til Brændsels= og Vik¬

tualierum, Vaske= og Strygerum for Husets Be¬

boere. Tagetagen regnes for en Etage, saasnart

der i denne er indrettet selvstændig Beboelse med

Kjøkken.

Forsaavidt Bygningens Fladeindhold, udvendig

— — — —

leilighederne i denne Del af Bygningen ere tilstrække¬

ligt udtørrede, meddele en foreløbig Tilladelse til at
tage en saadan Del af det Udførte i Brug. Oven¬
staaende Regler skulle ikke være til Hinder for, at

Kakkelovne, Kogeindretninger og Vaske kunne an¬

bringes paa ældres Plads efter en blot Anmeldelse

for Bygningsinspektøren. For saadanne Aumeldelser

meddeler Bygningsinspektøren Attest uden Betaling.
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maalt, overstiger 350 □ Alen, erlægges det fulde

Gebyr for over 350 □ Alen eller Dele deraf, som

Fladeindholdet indtager. For Opførelsen af Bin¬

dingsværks Udhuse, Træskure og Lysthuse erlægges 8

Kr., saafremt de indtage et Fladeindhold mindre end

40 □ Alen, i modsat Fald erlægges 20 Kr.

Betalingen erlægges, naar Arbeidet er udført og af3)

Bygningsinspektøren findes forsvarligt. Indbetalingen

sker til Kommunens Kasserer, af hvem den Byg¬

gende da erholder udleveret en af Bygningsinspek¬

tøren udfærdiget Attest om Arbeidets Fuldførelse¬

hvorpaa denne har anført Beløbet for Gebyrerne,

forsynet med Kassererens Kvittering.

Justitsmin. Skr. (til Amtmanden over Kjø¬

benhavns Amt) ang., hvorvidt Politibetjente, der

tilsiges som Vidner i offentlige Sager, ere beret¬

tigede til Befordringsgodtgjørelse i Henhold til Loven

af 20. April 1888 § 2.

Ved hertil at indsende en Udskrift af et under N. N.

Birks Politiret til Oplysning om begaaet Dyrplageri op¬

taget Forhør, hvoraf fremgaar, at Forhørsdommeren har

betalt en ved Birket ansat, i N. N. By boende Landpoliti¬

betjent en Reisegodtgjørelse af 2 Kr. for efter Tilsigelse at

have givet Møde i Retten for at vedstaa en af ham i

Sagen afgiven Rapport, har Hr. Stiftamtmanden i be¬

hagelig Skrivelse af 12. f. M. udbedt Dem en Udtalelse

herfra om, hvorvidt den skete Udbetaling maatte have Hjem¬

mel i Lov af 20. April 1888 om Godtgjørelse til Vidner

i offentlige Sager.

Foranlediget heraf skal man tjenstligst melde, at Ju¬

stitsministeriet maa formene, at Politibetjente, der tilsiges

til at afgive Vidneforklaringer under offentlige Sager, maa,
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forudsat, at de ikke samtidig i anden Anledning møde for 4. Okt.

Politimesteren, være berettigede til at erholde Befordrings¬

godtgjørelse i Henhold til Loven af 20. April 1888 § 2.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. (til Biskop= 6. Okt.

pen over Aalborg Stift) ang. Methodisters Be¬

gravelse paa de almindelige Kirkegaarde.

I Anledning af det med Deres Høiærværdigheds be¬

hagelige Skrivelse af 9. f. M. hertil indkomne Andragende

fra Provst N. N. angaaende, hvorledes den i Frederikshavn

anerkjendte Methodistpræst har at forholde sig ved Begra¬

velser, skulde Ministeriet tjenstligst melde, at Methodisters

Begravelse paa de almindelige Kirkegaarde maa foregaa i

Stilhed og uden opsigtsvækkende Ceremonier, men at det

ikke maa formenes den ved en Methodistmenighed anerkjendte

Præst at forrette Jordpaakastelse og læse Fadervor ved

Graven, hvorhos det maa være overladt til Stedets Sogne¬

præst, om han vil tilstede, at der ved Graven af Følget

afsynges en for ham i Forveien opgiven Psalme.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. (til Kon¬6. Okt.

sistorium) ang., at der gives ustnderede Jurister

Adgang til Forelæsninger og mundtlige og skriftlige

Øvelser under det rets= og statsvidenskabelige Fa¬

kultet.

Under Henvisning til den allerhøieste Anordning af

26. September d. A. om Indretning af de juridiske

Examiner ved Universitetets rets= og statsvidenskabelige

Fakultet har Ministeriet for Kirke= og Undervisningsvæsenet

anmodet Konsistorium om at tilkjendegive Fakultetet, at Mi¬

nisteriet betragter det som en nødvendig Følge af de om den

juridiske Fællesprøve fastsatte Regler, at alle, der forberede
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6. Okt., sig til denne Prøve, uden Hensyn til, om de opfylde Be¬

tingelserne for at underkaste sig den fuldstændige juridiske

Embedsexamen eller ikke, stilles paa lige Fod under deres

Universitetsstudium, og da det ikke kan findes rigtigt eller i

det Hele gjennemførligt at skjelne mellem dem, der attraa

at underkaste sig den hidtil gjældende Examen for Ustuderede,

og dem, der ville indstille sig til den juridiske Fællesprøve,

vil Ministeriet have fastsat, at der gives samtlige ustuderede

Jurister lige Adgang med deres akademisk uddannede Kol¬

leger til Forelæsninger og mundtlige og skriftlige Øvelser

under det rets= og statsvidenskabelige Fakultet.

7. Okt. Institsmin. Skr. (til Amtmanden over Aalborg

Amt) ang., at et Gods med tilhørende Kirker og

og Tiender, beliggende under to Jurisdiktioner, kan

vurderes af de af det ene Herreds Ret udmeldte

Mænd.

I Anledning af det med Hr. Stiftamtmandens behage¬

ligeSkrivelse af 29. f. M. hertil indsendte Andragende,

hvori Herredsfogden i N. N. Herreder forespørger, hvorvidt

han har Hjemmel til i Henhold til Lov om Udlaan i faste

Ejendomme m. m. af 19. Marts 1869 at udmelde Mænd

til Vurdering af N. N. Gods, uanset at en mindre Del

af dette er beliggende i et andet Herreds Jurisdiktion, skal

uan tjenstligst melde, at Justitsministeriet med Dem er

enigt i, at der Intet er til Hinder for, at det ommeldte

Gods med tilhørende Kirker og Tiender efter Eierens

Ønske i sin Helhed vurderes af de af førstnævnte Herreders

Ret dertil udmeldte Mænd, uanset at en mindre Del af

Godset henligger under en anden Jurisdiktion.

Indenrigsmin. Cirk. (til samtlige Amtmænd)8. Okt.

ang. Undersøgelser, om Smitten i Tilfælde af milt¬
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brandartet Rosen blandt Svinene kan hidrøre fra 8. Okt.

et Svineslagteri.

Gjennem de i den sidste Tid til Ministeriet indkomne

Indberetninger angaaende indtrufne Tilfælde af miltbrand¬

artet Rosen blandt Svinene er Ministeriets Opmærksomhed

bleven henledet paa, at Smitten af bemeldte Sygdom ofte

maa antages at hidrøre fra de paa forskjellige Steder i

Landet etablerede Svineslagterier, særlig fra Affald, der er

udleveret fra disse Slagterier og benyttet til Svineføde.

I Anledning heraf skulde man tjenstligst anmode

Dhrr. Amtmænd om, næst i Almindelighed at indskærpe

Politimestrene den dem ifølge Lov om smitsomme Sygdomme

hos Husdyrene af 29. December 1857 § 7, næstsidste Punk¬

tum, paahvilende Pligt til i Tilfælde af smitsomme Syg¬

domme blandt Husdyrene at søge Smittens Oprindelse nøi¬

agtigen oplyst, at paalægge bemeldte Embedsmænd ved de

af dem anstillede Undersøgelser angaaende Tilfælde af milt¬

brandartet Rosen særlig at have Opmærlsomheden henvendt

paa, om Smitten i det foreliggende Tilfælde kan antages

at hidrøre fra et Svineslagteri, og navnlig om de paagjæl¬

dende Svins Eier i den nærmeste Tid forinden Sygdom¬

mens Udbrud maatte have modtaget Flæsk eller Affald fra

et saadant, saavelsom endelig om, hvorvidt det saaledes mod¬

tagne eller nogen Del deraf er blevet benyttet til Svineføde.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. (til   For¬= 10. Okt.

standeren for det kongl. Skolelærerseminarium i

Jellinge) ang. Fordringerne i Skrivning ved Skole¬

lærerexamen.

I behagelig Skrivelse af 13. f. M. har Deres Høi¬

ærværdighed udbedt Dem en nærmere Forklaring fra Mini¬

steriet med Hensyn til Bestemmelserne af 6. April 1889

Tolvte Hæfte. 40
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10. Okt. angaaende Skolelærer= og Skolelærerindeexamen forsaavidt

angaar Skrivning, idet De, da der ved Prøven i dette Fag

ikke blot som tidligere fordres Færdighed i Skjønskrivning,

men tillige en tydelig og smagfuld Haandskrift, og da De

forudsætter, at der til Bedømmelsen af Dygtigheden i begge

Henseender skal præsteres en særlig Prøveskrift, har fore¬

spurgt, om den nævnte Haandskrift skal være en skoleret Skrift,

der t. Ex. kan forelægges Børn i en Skole til umiddelbar

Efterlignelse, eller om der ved Indøvelsen af en Haand¬

skrift maa gives Elevernes individuelle Anlæg og Smag

fuldt Spillerum, naar blot mere generelle Smagløsheder og

Utydelighed hindres.

Foranlediget heraf skulde Ministeriet, efter om Sagen

at have brevvexlet med Formanden for Skolelærerexamens¬

kommissionen, til behagelig Efterretning tjenstligst melde, at

der i det mindste for Tiden ikke kræves nogen særlig Prøve

til Bedømmelse af vedkommendes Haandskrift, men at der

ved Bedømmelsen af Skjønskriften tillige skal tages Hensyn

til Haandskriften i Examinandens samtlige skriftlige Ex¬

amensarbeider. Det tilføies, at Fordringen om en tydelig

og smagfuld Haandskrift er stillet for at fremhæve, at det

ikke er tilstrækkeligt, at en Lærer kan udføre en tilfredsstil¬

lende Prøve i Skjønskrivning, men at det ogsaa maa fordres,

at han er i Besiddelse af en tydelig Haandskrift.

Bekjendtgjørelse indeholdende reglementariske Be¬10. Okt.

stemmelser angaaende Indførslen af raffineretNr. 149.

Stenolie i Tankskibe til Anlægene for Stenolie paa

Revshaleøen og angaaende Udførslen af saadan

Stenolie ad Søveien fra disse Anlæg. (Inden¬

rigsministeriet).

Under Dags Dato har Indenrigsministeriet udfærdiget

sølgende reglementariske Bestemmelser angaaende Indførslen
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af raffineret Stenolie i Tankskibe til Anlægene for Sten= 10. Okt.

olie paa Revshaleøen og angaaende Udførslen af saadan

Stenolie ad Søveien fra disse Anlæg.

Indførsel af raffineret Stenolie til Anlægene paaI.

Revshaleøen maa kun foregaa i Tankskibe, medmindre

Havnepolitiet maatte meddele Tilladelse til Afvigelse herfra.

Udførsel af saadan Stenolie maa foregaa enten i Tankskibe

eller i Tønder.

2. Det Skib, som først har anmeldt for Havne¬

forvaltningen at ville losse eller lade Stenolie ved An¬

lægene paa Revshaleøen, skal have Ret til Anlæg ved Bol¬

værket i den for saadan Losning og Ladning bestemte Del

af Revshaleøens nordlige Bassin fremfor senere til Losning

eller Ladning dersteds anmeldte Skibe, dog saaledes, at der

ikkun tages Hensyn til Anmeldelse fra Skibe, der ere til¬

stede paa Kjøbenhavns Inderrhed

Hvor særlige Grunde tale derfor, kan Havnevæsenet dog

gjøre Undtagelse fra denne Regel.

3. Ethvert Tankskib, der ankommer paa Kjøbenhavns

Yderrhed med en til Losning ved Anlægene paa Revshaleøen

bestemt Ladning Stenolie, skal, forinden det gaar ind paa

Inderrheden, vise rødt Flag paa Fortoppen og efter dets

Ankomst paa Inderrheden skal al Lys og Ild uopholdelig

slukkes ombord undtagen i Maskinen og maa ikke tændes

paany, før Skibet efter endt Udpumpning har ventileret

sine Beholdere paa en efter Havnevæsenets Skjøn betryg¬

gende Maade eller med sine Beholdere fuldstændig tillukkede

har forladt Inderrheden; samtidig er al Tobaksrøgning for¬

budt, ligesom ingen ombord paa Skibet maa bære hos sig

Tændstikker eller andre Midler til at frembringe Ild.

Af Havnepolitiet anbringes der strax for Skibets Reg¬

ning en af mindst 2 Mand bestaaende Brandvagt ombord

i Skibet. For hver Mand, hvoraf Brandvagten bestaar,

betaler Skibet 4 Kr. pr. Halvdøgn. Brandvagten forbliver
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10. Okt. ombord, indtil Skibet efter endt Udpumpning har ventileret

sine Beholdere paa en efter Havnepolitiets Skjøn betryg¬

gende Maade eller med sine Beholdere fuldstændig tillukkede

har passeret Batteriet „Trekroner“ for udgaaende. I sidst¬

nævnte Tilfælde betaler Skibet 10 Kr. for Landsætning af

Brandvagten, saafremt Havnevæsenet ikke kan tage denne

fra Borde i eget Fartøi.

Det røde Flag maa først stryges, naar Brandvagten

forlader Skibet.

4. Ethvert Tankskib, der agter at indtage en Ladning

raffineret Stenolie ved Anlægene paa Revshaleøen, skal an¬

melde dette for Havneforvaltningen. Forinden Skibet, efter

at være kommet ind i den i § 2 ommeldte Del af Revs¬

haleøens nordlige Bassin og være blevet fortøiet ved Bol¬

værket, paabegynder Indpumpningen af Stenolie, skal det

vise rødt Flag paa Fortoppen og slukke al Ild og Lys

ombord undtagen i Maskinen. Der maaikke paany tændes Ild

og Lys ombord, forinden Skibet med sin Ladning atter har

forladt Inderrheden; samtidig er al Tobaksrøgning forbudt,

ligesom Ingen ombord i Skibet maa bære hos sig Tænd¬

stikker eller andre Midler til at frembringe Ild.

Forinden Indpumpningen tager sin Begyndelse, an¬

bringes der af Havnepolitiet for Skibets Regning en saadan

Brandvagt som ommeldt i § 3, næstsidste Stykke. Vagten

forlader først Skibet, naar dette har passeret Batteriet „Tre¬

kroner“ for udgaaende, og med Hensyn til Betalingen for

Vagten og for dens Landsætning forholdes som i § 3,

næstsidste Stykke, foreskrevet.

5. Naar et Tankskib, der skal losse eller lade Stenolie

ved Anlægene paa Revshaleøen, er kommet ind i den i

§ 2 ommeldte Del af Revshaleøens nordlige Bassin, skal

denne afspærres fra det tilgrændsende Vandareal, forinden

Ud= eller Indpumpningen, der foregaar under Brandvagtens

stadige Tilsyn, paabegyndes. Ind= eller Udpumpningen skal
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ske hurtigst mulig, efterat Skibet er blevet fortøiet ved Bol¬ 10. Okt.

værket, og fortsættes med fuld Kraft, indtil den er tilende¬

bragt. Fortøiningerne skulle altid være klare til at kastes

los, og af Besætningen skal en saa stor Del forblive ombord,

som af Havnepolitiet skønnes nødvendigt. Pumpningen

af Stenolie maa foregaa ved Anvendelse af Skibets egen

Dampkraft, til hvis Udvikling saavel Hovedkjedlerne som

Donkeykjedlen maa benyttes, forsaavidt de befinde sig under

Dækket og ved Vandtank ere adskilte fra Skibets Stenolie¬

Under samme Forhold er det tilladt at anvende delast.

nævnte Kjedler til forskjelligt Skibsbrug, blandt Andet til

Skibets eget elektriske Lysanlæg. Tankskibe, der lade Sten¬

olie, skulle holde Mandehullerne og øvrige Adgange til Be¬

holderne fuldstændig tillukkede og maa kun have Luftven¬

tilerne aabne, men disse skulle i saa Fald være dækkede med

tætsluttende, saa vidt muligt paaskruede, Hætter af dobbelt

Traadtvist og af betryggende Konstruktion. Tankskibe, der

losse Stenolie, skulle under og efter Udpumpningen have

de Luftventiler og Adgange til Beholderne, som det er nød¬

vendigt at holde aabne, dækkede med tætsluttende, saa vidt

muligt paaskruede, Hætter af dobbelt Traadtvist og af be¬

tryggende Konstruktion. Hætterne maa ikke borttages, før

Aabningerne fuldstændig tillukkes, eller Skibet er kommet

udenfor Inderrhedens Grænser.

Efter endt Udpumpning skal Skibet uden Ophold ven¬

tilere sine Beholdere paa eu efter Havnepolitiets Skjøn be¬

tryggende Maade eller med sine Beholdere fuldstændig til¬

lukkede strax forlade Bassinet og Inderrheden. Efter endt

Indpumpning skal Skibet, saa snart Havnepolitiet forlanger

det, forlade Bassinet og lægge ud paa Inderrheden.

For Afspærringens Aabning og Lukning betaler Ski¬

bet 40 Kr.

6. Ethvert Skib, Pram eller andet Fartøi, der skal

indtage en Ladning af Tønder, fyldte med Stenolie, ved

407
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10. Olt. Anlægene paa Revshaleøen, skal anmelde dette for Havne¬

politiet. Forinden Fartøiet efterat være kommet ind i den

i § 2 omhandlede Del af Revshaleøens nordlige Bassin

begynder Indladningen, skal det vise rødt Flag paa For¬

toppen og iøvrigt iagttage de samme Forholdsregler, som

ere foreskrevne i § 4, 1. Stykke, med Hensyn til Tankskibe,

der skulle indtage en Ladning raffineret Stenolie dersteds.

Havnepolitiet er berettiget til at anbringe en Brandvagt

ombord i saa lang Tid, saadant maatte findes nødvendigt.

Brandvagten betales af vedkommende Fartøi med 4 Kr. for

hvert Halvdøgn. Naar Indladningen er begyndt, skal den

fremmes hurtigst mulig. Fortøiningerne skulle altid være

klare til at kastes los, og af Besætningen skal en saa stor

Del forblive ombord, som af Havnepolitiet skjønnes nød¬

vendigt; Tønder med Stenolie maa ikke forblive henstaaende

paa Dækket, og naar Indladningen afbrydes, skulle Last¬

lugerne lægges over, dog saaledes, at der haves fri Luft¬

strømning fra Lasten. Naar Tønder, fyldte med Stenolie,

indlades i Pramme eller andre aabne Fartøier eller som

Dækslast, skulle de tildækkes med Presenninger. Tønder

med Stenolie maa ikke blive liggende paa Kaien ved Bas¬

sinet Natten over. Naar Indladningen er tilendebragt, skal

Skibet eller Fartøiet, naar Havnepolitiet forlanger det, strax

forlade Bassinet og lægge ud paa Inderrheden. Det beror

paa Havnepolitiets Skjøn, om Afspærringen skal lukkes under

Indladningen. For dens Lukning og Aabning betales som

fastsat i § 5, sidste Stykke.

7. Skjønner Havnepolitiet, at det paa Grund af ind¬

trædende Omstændigheder er forbundet med Fare at fort¬

sætte med Stenoliens Ud¬ eller Indpumpning eller Ind¬

ladningen af Tønder, fyldte med Stenolie, eller indtræffer

der (t Uheld, som bevirker, at der ikke kan fortsættes med

Losningen og Ladningen saaledes som i §§ 5 og 6 fore¬

skrevet, er Havnepolitiet berettiget til at forlange, at det
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paagjældende Fartøi strax skal forlade Bassinet og efter 10. Okt.

Omstændighederne ogsaa Inderrheden.

8. De ved Indenrigsministeriets Bekjendtgjørelse af

16. Juni 1877 og Havnereglementet af 10. December 1883

§ 20 fastsatte reglementariske Bestemmelser med Hensyn til

Indførsel af raffineret Stenolie til Kjøbenhavn ad Søveien

gjælde ogsaa saadan Indførsel fra Anlægene paa Revs¬

haleøen. Dog skal det være Kjøbenhavns Havnevæsen til¬

ladt at transportere lukkede Jernbeholdere, fyldte med Sten¬

olie, fra bemeldte Anlæg ind i og gjennem Kjøbenhavns

Havn, uanset at det Kvantum, der transporteres, overstiger

16 Tdr.

8. Overtrædelser af de forangivne Forskrifter straffes,

forsaavidt ikke Lovgivningens almindelige Bestemmelser med¬

føre større Straf, med Bøder fra 50 til 400 Kr., der til¬

falde Kjøbenhavns Havnekasse.

For Indbetalingen af Bøderne, hvad enten de ere

paalagte ved Dom eller frivillig paatagne, er Skibsføreren

ansvarlig mod Regres til vedkommende.

Sager angaaende Overtrædelser af dette Reglement blive

at behandle som offentlige Politisager, forsaavidt vedkommende

ikke i Mindelighed maatte ville erlægge en saadan Bøde,

som Havnekaptainen bestemmer.

Justitsmin. Cirk. (til samtlige Amtmænd) ang. 15. Okt.

Forandringer i det den 14. September 1889 be¬

kjendtgjorte Udkast til Vedtægter i Henhold til Lov

om Hundeafgiften af 12. April s. A. § 6.

Ved det af Justitsministeriet i Cirkulære til samtlige

Amtmænd af 14. September f. A. (Ministerialtidende A.

Nr. 205)*) til Veiledning ved Affattelsen af Vedtægter i Hen¬

hold til Lov om Hundeafgiften m. m. af 12. April s. A.

*) Se ovenfor pag 706 ff.
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15. Okt § 6 bekjendtgjorte Udkast til Vedtægt er Ministeriet, som

det fremgaar af Vedtægtens § 1C, gaaet ud fra den Op¬

fattelse af Bestemmelserne i Lovens §7, jfr. §6, at der, naar

Nogen paa Landet holder en Lænkehund og en løsgaaende

Hund, vil være at erlægge Hundeafgift af denne sidste.

Efterat den kongelige viborgske Landsoverret imidlertid

ved en den 8. f. M. afsagt Dom har statueret, at der i det

nævnte Tilfælde tilkommer Eieren Afgiftsfrihed for begge

Hundenes, saavel Lænkehundens som den løsgaaende Hunds

Vedkommende, finder Justitsministeriet ikke Anledning til

længere at fastholde den anførte til Grund for Cirkulæret

liggende Opfattelse, hvorom man ikke har villet undlade at

sætte Hr. (Tit.) i Kundskab med Tilføiende, at et Antal

Exemplarer af nærværende Cirkulære vil blive eftersendt.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. (til Rektor21. Okt.

for Sorø Akademis Skole og Opdragelsesanstalt)

ang. Gebyrfrihed for Disciple og Elever paa Sorø

Akademi.

I Henhold til en Indstilling fra Rektoren har Mini¬

steriet fastsat, at der i Overensstemmelse med den hidtil¬

værende mangeaarige Praxis ikke skal kræves noget Gebyr

for Udstedelsen af Vidnesbyrd for Disciple og Elever ved

Akademiet, saaledes som det for de andre offentlige lærde

Skoler er fastsat ved den almindelige Skoleforordning af 7.

November 1809 og Ministeriets Cirkulære af 1. Marts d.

A. Ligeledes har Ministeriet fundet Anledning til udtrykkelig

at fastsætte, at der ved Sorø Akademi ligesom hidtil ikke

bør fordres noget Gebyr for Indskrivningen af nye Elever

eller Disciple.

Bekjendtgjørelse ang. Fordelingen af Lignings¬22. Okt.

Nr. 156. skatten efter Lov af 20. Juni 1850 § 3 og Lov
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af 29. Marts 1867 § 9 mellem samtlige Kjøbstæder 22. Okt.

med Undtagelse af Kjøbenhavn. (Finantsministeriet.)

Ifølge § 3 i Lov af 20. Juni 1850 om Ophævelse

af flere ældre Skatter og Skatteligninger og om Fordeling

af Vederlaget herfor bliver den samtlige Kjøbstæder med

Undtagelse af Kjøbenhavn paalagte Ligningsskat, der ifølge

Lov af 29. Marts 1867 § 9 udgjør et Beløb af 62,360

Rdl. eller 124,720 Kr., paany at fordele mellem dem, hver

Gang en almindelig Folketælling har fundet Sted, efter

deres Bygningers Forsikkringssummers Størrelse efter disses

sidste Opgjørelse og efter deres Folkemængde ifølge den sidst

afholdte almindelige Folketælling, dog saaledes, at Born¬

holms Kjøbstæders Folketal kun regnes for en Trediedel.

I Henhold hertil har Finantsministeriet, da en alminde¬

lig Folketælling har fundet Sted den 1. Februar d. A.,

foretaget en saadan ny Fordeling, hvorefter Ligningsskatten

for 1891 og følgende Aar, indtil ny Bekjendtgjørelse derom

sker, bliver at udrede af:

Roskilde Kjøbstad med aarlig.... 3,258 Kr. 85 Ø.

1,344 —Kjøge 71

Helsingør 4,572 33

Hillerød 40—1,565 —

685 —Frederikssund * * * * * 55

Holbæk 591,504 —

paa Sjælland medNykjøbing

633 — 37 —aarlig

—Kallundborg 1,317 — 10med aarlig...

Ringsted * * * * * 1,051 — 25

—Sorø 733 — 80* * *

Slagelse 2,560 — 26* * * *

Korsør 1,656 — 61

Skjelskør 851 — 64.* * *

Storeheddinge 693 — 14
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22. Okt. Næstved

Præstø

Vordingborg

Stege

Rønne

Hasle

Allinge

Sandvig

Svaneke

Nexø

Aakirkeby

Stubbekjøbing

Nykjøbing

Nysted

Saxkjøbing

Maribo

Rødby

Nakskov

Odense

Kjerteminde

Bogense

Middelfart

Assens

Nyborg

Svendborg

Faaborg

Rudkjøbing

Ærøskjøbing

Skagen

Frederikshavn

Hjørring

Sæby

B. ang. Ligningsskattens Fordeling.

Kjøbstad med aarlig.... 2,064 Kr. 78 Ø.

557 —36

271,158 —

771 — 41
* * * * *

1,549 — 47

240 —40* * * *

66268 —

64 —
* * * * 22

—233 —20* * * *

—
385 — 98

194 — 6 —

547 — 70 —* * * * *

Uster med

77 —2,295 —

—83rlig... 556—

93594 —

1,044 — 12

658 — 60 —* *

432,625 —

8011,046 —

— 94792
* * *

—656 84

14—1,221 —

15 —1,414 —

—2,250 — 89

3,157 — 17—

1,311 — 86 —

1,190 — 56 —

462 — 83

635 — 6

1,501 — 13.

2,062 — 66

555 — 5—
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Kjøbstad med aarlig..... 1,946 Kr. 79 Ø. 22. Okt.Thisted

paa Mors medNykjøbing

aarlig  1,150 — 35

95med aarlig.... 7,146Aalborg

493 —77* * * * *Nibe

Viborg 973,104

Skive 811,368—

Hobre 941 — 28

—5266 —Mariager * * * * *

Randers 5,954 — 85

Grenaa 984 — 16.

452 — 87—Ebeltoft

11,972 — 88Aarhus

782 — 28Skanderborg

Horsens 5,965 — 67
Veile 422,950 —

Fredericia 84.3,414 —

— —Kolding 3,346 — 35

Lemvig 856 — 69

Holstebro 1,359 — 7

779 — 87Ringkjøbing

Varde 1,369 — 92

—Ribe 1,613 — 5

Skatten bliver i Henhold til § 9 i ovennævnte Lov af

20. Juni 1850 at erlægge med Halvdelen i hver af de

anordnede Skatteterminer den 1. April og den 1. Oktober

og efter ovenstaaende Fordeling første Gang den 1. April

1891.

Justitsmin. Skr. (til Amtmanden over Kjø= 23. Okt.

benhavns Amt) ang., om det, naar en Sygdom

er tagen under offentlig Behandling efter Lov af
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23. Okt. 20. April 1888, og der foreligger Hjemmel til at

indlægge de Syge paa Hospitalet, alene tilkommer

den overordentlige Sundhedskommission at foranstalte

saadan Indlæggelse, eller om en privat Læge ogsaa

er berettiget dertil.

at det, naar der under offentlig Be¬

handling af en Sygdom i Henhold til bemeldte Lov over¬

hovedet haves Hjemmel til de Syges Indlæggelse paa et

Hospital, alene er den overordentlige Sundhedskommission,

der er berettiget til at give Paabud om en saadan Ind¬

læggelse.

Justitsmin. Skr. (til Amtmanden over Aalborg23. ORt.

Amt) ang. Beregningen af den Fysikus tilkommende

Befordringsgodtgjørelse for en Reise i Anledning af

legal Sektion.

Ved i behagelig Skrivelse af 14. d. M. at meddele, at

Amtet fra Herredsfogden i N. N. Herred har modtaget en

Forespørgsel om, hvorvidt han kan udbetale Fysikus for

Aalborg og Hjørring Amter den af denne paa hans Reg¬

ning anførte Befordringsgodtgjørelse for en Reise fra Aal¬

borg til Hobro i Anledning af en legal Sektion, hvilken

Godtgjørelse er beregnet for 13 løbende Mil efter Vogn¬

mandstaxt med ialt 37 Kr. 70 Øre, har Amtet forelagt

Spørgsmaalet til Justitsministeriets Afgjørelse.

Foranlediget heraf skal man tjenstligst melde, at man

efter det Oplyste med Amtet er enig i, at der i det fore¬

liggende Tilfælde kun tilkommer Fysikus Refusion af den

virkelig havte Befordringsudgift, jfr. med Hensyn til lig¬

nende Forhold Justitsministeriets Cirkulære af 3. December
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1875 Nr. 244 og Justitsministeriets Skrivelse af 21. Mai 23. Okt.

1884 Nr. 108.

Vekjendtgjørelse ang. Tillægsbestemmelser til de 25. Okt.

for Skoleembedsexaminer og for den lægevidenskabelige Nr. 162.

Forberedelsesexamen gjældende Regler med Henjyn til

Prøverne i Fysik. (Ministeriet for Kirke= og Under¬

visningsvæsenet.)

Indm. Saml. pag. 612.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. (til Skole= 27. Okt.

direktionen for Smørum og Sokkelund Herreder)

ang. den Skolekommissionerne tilkommende Myndighed

overfor private Skoler.

I den med Direktionens behagelige Erklæring af 10.

d. M. hertil indkomne Skrivelse har Frederiksberg Sogns

Skolekommission under Henvisning til Vanskeligheden for

ikke at sige Umuligheden for Skolekommissionen af at kon¬

trollere, hvorvidt de i de private Skoler indmeldte Børn

virkelig til Stadighed søge Skolen, naar Skolekommissionen

ikke er berettiget til at kræve Oplysninger af de private

Skolebestyrere om Børnenes Skolegang, udbedt sig en Til¬

kjendegivelse fra Ministeriet, om den ikke er berettiget til at

paalægge Bestyrere af Privatskoler at føre Dagbog over

Børnenes Skolebesøg og, saafremt dette besvares bekræftende,

om Kommissionen kan kræve sig disse Dagbøger foreviste

til visse Tider eller fordre maanedlige Forsømmelseslister

fremsendte ligesom i de offentlige Skoler.

I denne Anledning skulde Ministeriet under Henvisning

til Lov af 30. September 1864 § 2, 2. Punktum, og til
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27. Okt.

30. Okt.

4. Nov.

Skr. ang. Bygningsafgift.938

Lov af 18. Marts 1871 § 1e, efter hvilken sidste Lov¬

bestemmelse det paahviler Skolekommissionen at paase, at

alle Børn i Distriktet søge Skole, tjenstligst melde, at

Skolekommissionens Forespørgsel i det Hele maa besvares

bekræftende, dog at de paagjældende forsømmelige Børn,

ligesom der ikke vil kunne mulkteres for de ved de omhand¬

lede Lister konstaterede Forsømmelser, heller ikke af Skole¬

kommissionen forinden den førstkommende Examen ville

kunne indskrives i den offentlige Skole, hvorimod de selv¬

følgelig efter § 1 i Lov af 2. Mai 1855, hvilken Bestem¬

melse nøie maa overholdes, blive at afhøre ved den nærmest

følgende ordentlige Examen, og, saafremt de ved denne

maatte vise sig ikke at besidde den foreskrevne Grad af Kund¬

skab og Færdighed, at indskrive i vedkommende Sogneskole.

Generaldirektor. f. Skattev. Skr. (til Amt¬

manden over Viborg Amt) ang. Bygningsafgiften

af nogle i Kjælderetagen i en af flere Leiligheder

bestaaende Eiendom i en Kjøbstad værende Brænd¬

selsrum.

at de ommeldte Rum ere bygnings¬

afgiftsfri, ligesom de eiheller ved Afgjørelsen af, om de

Leiligheder, hvortil de høre, kunne fritages for Bygnings¬

afgift i Henhold til § 3 i Lov af 16. April 1873, ville

være at medregne til de paagjældende Leiligheders Arealer.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. (til Amt¬

manden over Holbæk Amt) ang. Valget af Be¬

styrelsen for „de Fattiges Kasse“ i det ene Sogn

af en af to Sogne bestaaende Kommune.
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Ved med behagelig Skrivelse af 28. f. M. hertil at 4. Nov.

indsende et Andragende, hvori Soderup=Eskildstrup Sogne¬

raad forespørger, om samtlige Vælgere i hele Soderup=Es¬

kildstrup Kommune eller kun de i Eskildstrup Sogn boende

ere berettigede til Deltagelse i Valg af Medlemmer af Be¬

styrelsen for „de Fattiges Kasse“ i Eskildstrup Sogn, har

Hr. Kammerherren næst at oplyse, at Soderup Sogn har

sin egen „de Fattiges Kasse“ yttret, at den omhandlede

Foranstaltning i Tilfælde som det foreliggende maa antages

at være knyttet til „Sognet“ og at derfor kun de i dette

bosatte kunne deltage i Valget.

Da Ministeriet maa være enigt heri med Hr. Kam¬

merherren, skulde man tjenstligst anmode Dem om be¬

hagelig at ville give Andragerne Besked i Ovreensstemmelse

dermed.

Justitsmin. Skr. (til Amtmanden over Svend= 5. Nov.

borg Amt) ang. Beregningen af Hundeafgiften i en

Kjøbstad i forskjellige Tilfælde.

I Anledning af, at Politimesteren i N. N. Kjøbstad i

en indsendt Skrivelse, næst at andrage, at nævnte Kjøbstads

Byraad i Medfør af § 2 i Lov af 12. April 1889 om

Hundeafgiften m. V. har vedtaget at ansætte Hundeafgiften

for Kjøbstaden til 6 Kr. for en Hund af ikke over 16

Tommers Høide og 12 Kr. for større Hunde, har fore¬

spurgt, hvorledes Afgiften i de nedenfor anførte Tilfælde

vil være at beregne, skal man tjenstligst bemærke Føl¬

gende:

1) Naar Nogen holder 2 Hunde, og disse begge

under 16 Tommer, skal der erlægges i Afgift 6 Kr.

for den ene, 12 Kr. for den anden; ere Hundene

begge over 16 Tommer, erlægges 12 Kr. for den

ene og 24 Kr. for den anden.
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Skr. ang. Hundeafgift.940

2) Naar Nogen holder 2 Hunde, og den ene er under,

den anden over 16 Tommer, erlægges 6 Kr. for den

ene og 24 Kr. for den anden Hund.

Naar den, der er Medlem af en Andens Husstand,3)

holder een Hund, og Husherren ikke holder Hund,

erlægges 12 Kr. for en Hund under 16 Tommer og

24 Kr. for en Hund over 16 Tommer.

Naar Husherren holder een og Medlemmet ogsaa4)

een Hund, erlægges der, hvis Hundene begge ere

under 16 Tommer, af Husherren 6 Kr. og af Med¬

lemmet 12 Kr., ere begge Hundene over 16 Tom¬

mer, af Husherren 12 Kr. og af Medlemmet 24 Kr.

Naar Husherren holder een og Medlemmet ogsaa5)

een Hund, og Hundene ere af forskjellig Størrelse,

det vil sige den ene under, den anden over 16 Tom¬

mer, erlægger Husherren, hvis hans Hund er den

mindre, 6 Kr. og i modsat Fald 12 Kr, jfr. § 2,

medens Medlemmet, af hvilken Størrelse hans Hund

end er, erlægger 24 Kr.

Til Forstaaelse af det Anførte har man troet at

burde tilføie, at Lovens § 4 efter Ministeriets For¬

mening i Henhold til de stedfundne Forhandlinger paa

Rigsdagen maa fortolkes saaledes, at der ved Udtrykket

„den i de foregaaende Paragrafer bestemte Afgift“ er

sigtet alene til Bestemmelserne i §§ 1 og 2, men ikke til

Reglen i § 3.

Kirke= og Undervisningsmin. Cirk. (til samtlige

Skoledirektioner) ang. Betingelserne for Børns An¬

tagelse til Konfirmationsforberedelse.)

*) S. D. udgik et Cirkulære til samtlige Biskopper af
samme Indhold som det ovenstaaende til samtlige
Skoledirektioner.
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Efter at have forhandlet med det kirkelige Raad an= 11. Nov.

gaaende de for Tiden gjældende Regler om Præsternes Ret

til at antage Børn til Konfirmationsforheredelse, forinden

de ere udskrevne af Skolen, skal Ministeriet indskærpe føl¬

gende nærmere Regler til Iagttagelse i saa Henseende:

Grundreglen for Antagelsen af Børn til Konfirmations¬

forberedelse er den, at ethvert af Børnene enten ved en

forudgaaende Skoleexamen skal have gjort syldestgjørende

Rede for, hvad der skal læres i Skolen eller inden Kon¬

firmationen have naaet den Alder, da det kan forlanges

udskrevet af Skolen, selv om det ikke besidder de dertil for¬

nødne Kundskaber.

Undtagelse fra denne Hovedregel maa kun finde Sted,

naar vedkommende Barns Mangel paa fyldestgjørende Kund¬

skaber ikke kan tilskrives Mangel paa Flid eller andre det

eller dets Forældre tilregnelige Aarsager, og naar der des¬

uden er grundet Haab om, at Barnet i Løbet af det fore¬

staaende Halvaar vil kunne indhente det manglende.

Det indskærpes fremdeles, at intet Barn, der saaledes

antages til Konfirmationsforberedelse uden at have fyldest¬

gjort Skolens Fordringerne, maa konfirmeres, forinden det

enten ved en sædvanlig Halvaarsexamen eller ved en over

Konfirmanderne afholdt særlig Skoleexamen, ved hvilken

Skolekommissionen skal være til Stede, har vist sig i Be¬

siddelse af det Maal af Kundskaber, der fordres til Udskriv¬

ning af Skolen.

Undtagelse herfra maa kun finde Sted, naar der fore¬

ligger særlige Forhold, som foranledige Biskoppen til efter

derom modtagen Ansøgning at gjøre Brug af den ham til¬

lagte Ret til Dispensation.

Enhver Præst, der antager et Barn til Konfirmations¬

forberedelse, uden at det ved en forudgaaende Halvaars¬
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11. Nov. examen har gjort Rede for at besidde det Maal af Kund¬

skaber, som Skolen fordrer, skal, naar han har konfirmeret

det, afgive Indberetning til Provsten om Udfaldet af den før

Konfirmationen afholdte Prøve over Barnets Skolekundskab.

Disse Indberetninger indsendes af Provsten til Biskoppen.

Da Betingelserne for Antagelse til Konfirmation af

udensogns Præst selvfølgelig bør være de samme som for

Antagelse hos Hjemstedets Præst, maa heller ingen Præst

antage et udensogns Barn til Konfirmationsforberedelse, uden

at det fra sit Hjemsteds Skolekommission medbringer Vid¬

nesbyrd om enten at være udskrevet af Skolen eller at fyl¬

destgjøre de ovenanførte Regler for at kunne antages til

Konfirmationsforberedelse hos Hjemstedets Præst, og heller

ikke nogen Præst konfirmere et udensogns Barn, der ikke

allerede iuden Antagelsen var udskrevet af Skolen, forinden

det med Vidnesbyrd fra sit Hjemsteds Skolekommission

godtgjør, at det ved en Examen har gjort fyldestgjørende Rede

for, hvad der skal læres i Skolen.

Da det er Ministeriet bekjendt, at paa forskjellige Ste¬

der Børn, som ikke ere fuldstændigt udskrevne af Skolen,

ophøre at gaa i Skole, saasnart de have fyldt deres 14.

Aar, ligesom ogsaa at der paa forskjellige Steder ses igjen¬

nem Fingre med Skoleforsømmelser af Børn, der ere an¬

tagne til Konfirmationsforberedelse uden at være udskrevne

af Skolen, finder Ministeriet Anledning til eftertrykkeligt

at indskærpe, at intet Barn, som ikke er udskrevet af Skolen

ved en af de halvaarlige Skoleexaminer, og som ikke har

fyldt 15 Aar, maa udeblive fra Skolen uden lovlig Grund.

Idet Ministeriet sluttelig udtaler den Forventning, at

Præsterne ville lade det være sig magtpaaliggende at an¬

sætte Tiden for Konfirmationsforberedelsen saaledes, at Bør¬

nenes Skolegang lider det mindst mulige Afbræk, vil man

tillige have paabudt, at paa Landet ældste Klasse i alle et
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Postorats Skoler, i hvilke ældste Klasse undervises 4 Dage 11. Nov.

ugentlig, saa Skolegang paa de samme 4 Dage om Ugen

i hver Skole, medens Præsterne ville have at læse med

Konfirmanderne de 2 resterende Ugedage. Skulde Kollisioner

mellem udensogns Konfirmationsforberedelfe og Skolegangen

paa Hjemstedet true med at blive forstyrrende, anmodes

Direktionerne om at søge indledet Aftaler imellem de lokale

Skolebestyrelser og Sognepræsterne til Forholdets Ordning

paa en heldig Maade.

Det fornødne Antal af nærværende Cirkulære vil blive

tilstillet Skoledirektionerne til Fordeling blandt Skolekom¬

missionerne og Lærerne.

Justitsmin. Skr. (til Amtmanden over Kjøben¬ 13. Nov.

havns Amt) ang., hvorvidt de i Lov af 11.

April d. A. om Forandring af visse processuelle

Frister m. m. indeholdte Regler med Hensyn til

Stævningsmaaden, navnlig om Aflevering af Stæv¬

ningen til Indstævnte samt om Stævnevarslet, gjælde

i Justitssager og offentlige Politisager.

at Reglerne i den ommeldte Lov,

bortset fra dens § 1, som udtrykkelig er begrænset til bor¬

gerlige Sager og fra de Bestemmelser i Lovens øvrige §s,

som efter deres Indhold ikke kunne angaa Justitssager og

offentlige Politisager, efter Justitsministeriets Formening

*)maa antages at omfatte saadanne Sager.

—

*) Ved Høiesterets Dom af 5. Januar 1892 er det statueret,
at Loven om Forandring af visse processuelle Frister m. m.

af 11. April 1890 § 3 ikke kan anses at angaa kriminelle
Sager, og at der heller ikke findes Føie til paa disse
Sager analogisk at anvende Bestemmelsen i Paragraffens
næstsidste Stykke om Gjenparters Overlevering.
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Kirke= og Undervisningsmin. Skr. (til første

Revisionsdepartement) ang., for hvilke Skoletesti¬

monier der bliver at erlægge Gebyr i Medfør af

Cirkulære af 1. Marts 1890.

I Anledning af en hertil indkommen Forespørgsel fra

Rektoren for Metropolitanskolen har Ministeriet under

Dags Dato tilkjendegivet, at der i Medfør af Cirkulæret af

1. Marts 1890 kun bliver at erlægge Gebyr for de Skole¬

testimonier, der udfærdiges til Brug for Disciple ved deres

Udtrædelse af Skolen, men derimod ikke for saadanne

Attester, der benyttes af Disciple under deres Skolegang,

f. Ex. ved Ansøgninger om Legater til Skolehjælp, og man

har derfor fastsat, at Attester til Brug ved Ansøgninger i

Tilfælde, hvor der kun betingelsesvis er Spørgsmaal om

vedkommende Discipels Udtrædelse af Skolen, ligeledes skulle

være gebyrfrie.

Ved tjenstligst at give Revisionsdepartementet Underret¬

ning herom undlader man ikke at tilføie, at det for Revi¬

sionen af Skolernes Regnskaber maa anses for tilstrækkeligt,

at der vedlægges disse en Erklæring af Rektoren om, hvor

mange gebyrpligtige Testimonier der i Aarets Løb ere

udstedte.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. (til Rektoren

for en lærd Skole) ang., at Lærere og Disciple, i

hvis Hjem smittefarlig Sygdøm er udbrudt, ikke

behøve at holde sig borte fra Skolen, naar der paa

anden Maade kan skaffes tilstrækkelig Sikkerhed imod

Smittens Overførelse til Skolen.

I behagelig Skrivelse af 17. September d. A. har Hr

Rektoren indberettet, at De i et Tilfælde af indtruffen

Skarlagensfeber i en Familie, hvor to Disciple ved N. N.
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lærde Skole have Ophold, har efter Samraad med ved¬ 15. Nov.

kommende Læge givet saavel disse Disciple som den paa¬

gjældende Patients Fader, der for Tiden underviser i Sko¬

len, Tilladelse til at indfinde sig i Skolen, i Betragtning

af, at Patienten fuldstændig kunde isoleres fra sine Om¬

givelser, og at Faren for Smitte derfor var udelukket i

samme Grad, som hvis Sygdømmen var indtruffet i et

andet Hus. I Forbindelse hermed har De forespurgt om,

hvorvidt en saadan Fremgangsmaade kan følges i andre

Tilfælde, hvor Forholdene maatte stille sig paa samme

Maade.

Efterat Ministeriet i denne Anledning har indhentet

Betænkning fra det kongelige Sundhedskollegium, undlader

man ikke tjenstligst at meddele Dem til behagelig Efterret¬

ning, at Bestemmelserne i Ministeriets Cirkulære af 11.

Mai 1880*), jfr. dettes næstsidste Stykke, allerede maa an¬

*) Min. Cirk. af 11. Mai 1880 er saalydende:

De forskjellige Meninger, der ere fremkomne i
Pressen om, hvorledes der burde forholdes i Sko¬

lerne i Anledning af den nu afsluttede Mæslinge¬
epidemi, i Forbindelse med et i en Skoleby indtraadt

farligt Tilfælde af Skarlagensfeber, give Ministeriet
Anledning til i Overensstemmelse med en af det
medicinske Selskab paa Opfordring af de kjøben¬

havnske Skolebestyrer afgivet Erklæring, hvortil det
kongelige Sundhedskollegium i en paa Ministeriets
Begjæring i Sagen afgiven Betænkning i det Hele

har sluttet sig, til fornøden Iagttagelse at fastsætte
følgende Regler for de offentlige lærde Skoler ved
indtrædende Sygdomstilfælde i Disciplenes Hjem:

Under ordinære Forhold vil en Mæslingeepidemi
ikke medføre Nødvendigheden af at foretage Foran¬

staltninger fra Skolens Side eller at nægte at mod¬
tage Børnene fra Hjem, hvor Sygdommen er brudt
ud, men det maa overlades Forældrene selv, hvis
de ønske det, at holde Børnene fra Skolen for at
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tages at indeholde tilstrækkelig Hjemmel for, at de iøvrigt

givne Regler, hvorefter Lærere og Disciple, i hvis Hjem

sikkre dem mod den Smitte, der mulig kunde paa¬
føres dem i Skolen.

Skulde Epidemien blive ondartet, maa de over¬

ordentlige Forholdsregler, der bør tages, udgaa fra
Myndigheder paa Sundhedsvæsenets Omraade.

Det samme gjælder om Kighoste, Skaalkopper,
Rødlinger (de røde Hunde), Faaresyge, Influenza,
tyfoid og gastrisk Feber.

Hvad derimod angaar Skarlagensfeber, da bør de
Disciple — ligesom ogsaa Lærere hvis Hjem— i

der findes Patienter med denne Sygdom, selv i den
mildeste Form, formenes Adgang til Skolen, indtil
de medbringe Lægeattest for, at hverken de selv deres

Klædningsstykker eller Gjenstande, som medføres i

Skolen, kunne antages at medbringe Smitte.

Disse Regler blive ogsaa at følge overfor ond¬

artede Halssygdomme, Blodgang, exanthematisk Tyfus

og Kopper.
Med Hensyn endelig til den ondartede Betændelse

i Øiets Bindehinde vil det være at iagttage, at saavel
den Discipel, i hvis Hjem Sygdommen hersker, som

hans Klassekammerater mindst to Gange ugentlig
underkastes en Øienvisitation til Sikkerhed for, at

ingen af dem er bleven angreben af Sygdommen.
Ministeriet maa derhos, naar en Epidemi er

udbrudt i Byen, anse det for ønskeligt, at Skolens
Rektor offentlig opfordrer de Familier, som have

Disciple i Skolen, til, saasnart Sygdommen viser sig
i Hjemmet, derom at gjøre Anmeldelse for ham.

Skulde der opstaa Tvivl om, hvorvidt Sygdommen

skal henregnes til den ene eller den anden af de oven¬
nævnte Kategorier, eller der skulde blive Spørgsmaal
om Tilstrækkeligheden af de trufne Foranstaltninger
til at fjerne Disciplene fra al Omgang med de Syge
i Hjemmet, maa Ministeriet henvise Rektor til at

konferere om Sagen med Fysikus eller Stadslægen.

Det er en Selvfølge, at hvis en Discipel skulde
møde paa Skolen angrebet af en af ovennævnte

Sygdømme, eller Tvivl derom opstaar, har Rektor
strax at hjemsende ham og ikke paany modtage ham

uden fornøden Lægeattest.
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smittefarlig Sygoom er udbrudt, foreløbig maa holde sig 15. Nov.

borte fra Skolen, ikke finde Anvendelse i saadanne Tilfælde,

hvor der efter den stedlige Embedslæges Skjøn paa anden

Maade, navnlig ved Isolering af de paagjældende Syge,

kan skaffes tilstrækkelig Sikkerhed imod Overførelse af Smitte

til Skolen.

Kongl. Resol. ang Bemyndigelse for Biskopperne 17. Nor.

til at tillade Brugen i Kirkerne af „Nyt Tillæg til

Psalmebog for Kirke= og Husandagt“ (Ministeriet

for Kirke= og Undervisningsvæsenet.)

Indm. Saml. pag. 613.

Bekjendtgjørelse ang. Autorisation af nogle Blæk¬ 17. Nov.

sorter til Brug i Statstjenesten. (Ministeriet for Nr. 170.

Kirke= og Undervisningsvæsenet.)

Foruden de ved Ministeriets Bekjendtgjørelse af 24.

August og 2. December f. A. autoriserede Blæksorter an¬

toriseres herved yderligere for et Tidsrum af 3 Aar fra

Dato de nedenfor nævnte Blæksorter og den ligeledes nedenfor

nævnte Stempelfarve til Brug i Statstjenesten i Henhold

til de i Bekjendtgjørelse af 23. Februar f. A. indeholdte

Bestemmelser, idet det tilføies, at vedkommende Fabrikanter

eller Forhandlere have erklæret at ville lade Blækket for¬

handle til de vedføiede Priser til de i den sidstnævnte Be¬

kjendtgjørelses § 5 nævnte Personer.

Blæk.

Klasse I.

pr. ⅓ Pot
a. Skriveblæk:

(1s Litr.)

ere L. Antoine s, Paris (Constantins Rasch,

Kjøbenhavn) Enere de Iötat civil.. 1 Kr. 50 Ø.
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17. Nor.

18. Nov.

B. ang Autorisation af Blæk.948

pr. ⅓ Pot

(1 Litr.)

N. Edinger, Koldby Apothek: Jern=Gallus

Blæk Nr. 1 (uden Flaske) „ Kr. 90 Ø.

Samme: Jern=Gallus Blæk Nr. 2 (nden

Flaske) — øf

E. A. Jerichau, Kjøbenhavn: Prima Skole¬

blæk (uden Flaske). — 35 —

Samme: Kulsort Normal=Skriveblæk (uden

Flaske) 1 — 7, —

E. Mehls Fabrik, Aarhus: Alizarin

Skriveblæk 1 — , —

Samme: Zeolin Skriveblæk. 1 — ,

P. Rønning, Kjøbenhavn: Zeolinblæk,

Skriveblæk (med Flaske) 1 — ,

Samme: Gallusblæk, Skriveblæk (med

Flaske)  — 75 —

b. Kopiblæk:

L Antoine fils, Paris (Constantius Rasch,

Kjøbenhavn): Enere de P’état civil.

A copier 1 — 75

E. Mehls Fabrik, Aarhus: Normal Kopi¬

blæk 1 — 25 —

P. Rønning, Kjøbenhavn: P. Rønnings

Skriveblæk (med Flaske) — 75 —

Stempelfarve.

P. Höckendorff, Kjøbenhavn: Sort Stempelfarve til

Metal= og Kautschuckstempler.

Indenrigsmin. Skr. (til Amtmanden over Hol¬

bæk Amt) ang., hvorvidt et Sogneraad er pligtig

til at efterkomme en af en Husmand fremsat Be¬
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gjæring om i Henhold til en Gjæsteretsdom at blive 18. Nov¬

optaget paa Kommunens Folkethingsvalgliste for

1890—91, uanset at denne Dom er indanket for

høiere Ret.

at det reiste Spørgsmaal maa be¬

svares bekræftende.

Justitsmin. Skr. (til Amtmanden over Thisted 20. Nov¬

Amt) ang., hvorvidt en en Dreng ved Viborg Over¬

rets Dom idømt Straf af 20 Slag Ris, ved hvil¬

ken Dom der for Domfældtes Vedkommende er

akkvieseeret, ad administrativ Vei vil kunne forandres

til Fængsel, da Drengen efter Lægeattest ikke kan

taale Straffens Fuldbyrdelse.

at Administrationen savner Be¬

føielse til at foretage nogen Forandring i den den paa¬

gjældende Dreng idømte Risstraf, og at Sagen derfor under

de foreliggende Omstændigheder paa det Offentliges Vegne

bør foranstaltes indanket for Høiesteret.

Kongl. Resol. ang. Meddelelse af Tilladelse til Op= 20. Nov¬

rettelse af private Skoler med lærd Undervisning m. m.

Indm. Saml. pag. 614.

Kougl. Resolution ang. Adgang for Præsterne 24. Nov¬

til at foranstalte Indsamling i Kirkerne i 1891—93

til Bedste for Diakouissestiftelsen. (Ministeriet for

Kirke= og Undervisningsvæsenet.)

Indm. Saml. pag. 614.

Instrux for Fabrikinspektørerne med Hensyn til 25. Noy

deres under Indenrigsministeriets Omraade henhørende

Forretninger. (Indenrigsministeriet.)

Tolvte Hæfte. 41
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25. Nov.

C.

*)

Instr. for Fabrilinspektører.950

I. Tilsynet med Overholdelsen af de i Lov Nr. 74 af

23. Mai 1873 givne Bestemmelser om Børns og unge

Menneskers Arbeide i Fabrikker og fabrikmæssig drevne

Værksteder, hvilket Tilsyn ifølge Lov Nr. 56 af 12. April

1889 § 14 er underlagt Fabrikinspektoraterne*), føres af Fa¬

brikinspektørerne hver for sit Inspektorats Vedkommende,

dels personlig, dels gjennem de under dem ansatte Assi¬

stenter og udøves iøvrigt i Overensstemmelse med de For¬

skrifter og Anvisninger, der saavel i Almindelighed som for

særlige Tilfælde ere givne eller maatte blivne givne af In¬

denrigsministeriet vedrørende Gjennemførelsen af førstnævnte

Lov, hvorved særlig bemærkes:

a. Ved Besøg i de Tilsynet undergivne Fabrikker og

Værksteder skal det paases, at Lovforskrifterne om

Arbeids= og Hviletimer overholdes, idet Eftersynet i

dette Øiemed skal foretages til forskjellige Tider,

hvorved om fornødent afæskes de i Lovens § 13

nævnte Personer Forklaringer og Oplysninger.

Det skal paases, at ikke noget Barn, der ikke harb.

fyldt det 10. Aar, benyttes paa de i Loven omhand¬

lede Arbeidssteder, ligesom om, at intet Barn over

10 Aar eller ungt Menneske under 18 Aar beskjæf¬

tiges med det i Loven omhandlede Arbeide udover

den i Loven fastsatte Tid eller uden forud at være

optaget i Registrene. Det skal ligeledes paases, at

intet Barn beskjæftiges i den Tid, i hvilken det paa¬

hviler det at besøge Skolen, eller i Løbet af mindst

1 Time, førend det er pligtigt der at være til Stede.

Ved Eftersynet af Registrene skal paases, at alle de

Beviser, der udkræves til deres lovmæssige Udfyld¬

Forretningerne i Henhold til Loven af 23. Mai
1873 ere fordelte mellem Fabrikinspektoraterne paa

samme Maade, som af Justitsministeriet med Hensyn

til Loven af 12. April 1889 er fastsat.
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ning, ere til Stede — nemlig Fødselsbevis, Læge= 25. Nor¬

attest og Skolebevis —, og først naar Indførelsernes

Rigtighed er godtgjort, maa der gives den enhver

Person tildelte Rubrik fornøden Paategning.

Det skal paases, at Børn og unge Mennesker af

Kvindekjønnet, saavidt Arbeidets Beskaffenhed og

Pladsen tillader det, under Arbeidet og under Maal¬

tiderne, hvor disse nydes paa Arbeidsstedet, holdes

skilte fra Arbeiderne af mandligt Kjøn, ligesom at

Børn og unge Mennesker under Maaltiderne ikke

opholde sig i noget Rum, hvori der paa den Tid

arbeides.

Det skal paases, at det af Indenrigsministeriet god¬6.

kjendte Uddrag af Loven findes ophængt paa Ar¬

beidsstedet i læselig Stand og paa et for alle Arbei¬

derne let tilgjængeligt Sted.

Fabrikinspektørerne have at meddele deres Assi¬2.

den med Hensyn til Tilsynets Udøvelse fornødnestenter

Instruktion og Veiledning samt kontrollere Assistenternes

Virksomhed dels ved Prøvelse af de fra dem indkommende

Rapporter og Indberetninger, der afgives ved Udgangen af

hver Maaned, dels ved Eftersyn i fornødent Omfang af de

Tilsynet undergivne Arbeidssteder.

Alle Instruktioner, der give almindelige Regler for

Assistenternes Virksomhed, bør udgaa fra Fabrikinspektørerne

i Fællesskab og meddeles Indenrigsministeriet, hvorhos disse

i det Hele ved indbyrdes Forhandling bør sørge for, at der

saavidt muligt søges ensartet Fremgangsmaade ved Til¬

synets Gjennemførelse i de tvende Inspektorater, ligesom

de have at gjøre hinanden bekjendte med Afgjørelsen af

Sager, der skjønnes at have Betydning ud over det enkelte

foreliggende Tilfælde.

3. Naar det kommer til Fabrikinspektørernes Kund¬

skab, at der benyttes Børn eller unge Mennesker i en Fabrik
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25. Nov. eller i et Værksted, som efter deres Skjøn utvivlsomt drives

fabrikmæssig, eller som ialtfald henhører under en Kategori,

der i Henhold til tidligere Afgjørelse af Indenrigsministeriet

falder ind under Tilsynet, skulle de, efterat Forholdene paa

Arbeidsstedet ere undersøgte, skriftlig anmelde for den paa¬

gjældende Arbeidsgiver, at hans Bedrift er det Offentliges

Tilsyn undergiven.

I Tvivlstilfælde, hvor ingen tidligere Afgjørelse fore¬

ligger, bliver derimod Spørgsmaalet om, hvorvidt et Værksted

falder ind under Tilsynet, stedse at forelægge Indenrigs¬

ministeriet, som da afgjør Sagen.

4. Forsaavidt Fabrikinspektørerne skjønne, at visse

Arter af Arbeide i de deres Tilsyn undergivne Fabrikker og

Værksteder ere særlig anstrengende eller skadelige for Sund¬

heden, saaledes at en Forhøielse af de sædvanlige Alders¬

grændser for dette Arbeides Vedkommende bør finde Sted,

have de derom at gjøre Indstilling til Indenrigsministeriet.

5. Naar Overtrædelse fra vedkommende Arbeidsgivers

Side af de i Loven af 23. Mai 1873 foreskrevne Bestem¬

melser komme til Fabrikinspektørernes Kundskab, skulle de

efter Sagens nærmere Undersøgelse gjøre behørig An¬

meldelse, i Kjøbenhavn til Politidirektøren og udenfor Kjø¬

benhavn til vedkommende Politimester, hvilke Anmeldelser

skulle indeholde en Fremstilling af den begaaede Lovover¬

trædelse og være ledsagede af de Beviser, som maatte være

tilveiebragte.

6. Naar det skjønnes, at Arbeidets Beskaffenhed et

Fabrikinspektoraternes Tilsyn underkastet Arbeidssted med¬

fører, at Luften opfyldes af Støv eller andre for Sund¬

heden skadelige Stoffer, eller at et saadant Arbeidssted ikke

holdes tilbørlig rent, at det ikke har tilstrækkeligt Luftskifte,

eller at det overfyldes med Arbeidere, skulle de henlede ved¬

kommende Sundhedsantoritets Opmærksomhed paa de paa¬

gjældende Forhold.
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7. Fabrikinspektørerne have i Overensstemmelse med 25. Nov.

det af Indenrigsministeriet godkjendte Skema at føre en

Protokol over de dem underlagte Arbeidssteder, hvor ethvert

af disse har sit Folio, paa hvilket der føres en Oversigt

over alle de Forhold ved Arbeidsstedet, som ere underkastede

Tilsyn, de Overtrædelser, som ere blevne forefundne, og de

Dispensationer, som ere meddelte af Indenrigsministeriet.

8. Hver Maaned skulle Fabrikinspektørerne hver for

sit Inspektorats Vedkommende til Indenrigsministeriet ind¬

sende en Oversigt over de i de forskjellige Kredse foretagne

Inspektioner med Beretning om de Retssager, som ere

blevne anlagte for Overtrædelse af Lov af 23. Mai 1873.

Tillige have de aarlig inden 3 Maaneder efter Fi¬

nansaarets Udløb at tilstille Indenrigsministeriet en samlet

Beretuing over hele Tilsynets Virksomhed i det forløbne

Finansaar.

9. Fabrikinspektørerne maa ikke befatte sig med pri¬

vate Erhverv i nogen Virksomhed, med hvilken de føre Til¬

syn i Henhold til Loven af 23. Mai 1873.

Ligesom de derhos ikke maa benytte deres Stilling til

at erholde andre Oplysninger end saadanne, der ere nød¬

vendige for Opfyldelsen af deres Hverv —herunder de til

Afgivelsen af de aarlige Beretninger nødvendige Under¬

søgelser —, saaledes maa de ei heller give nogensomhelst

Meddelelse offentlig eller privat om noget Forhold ved¬

rørende de deres Tilsyn undergivne Arbeidssteder og de der

arbeidende Personer, som maatte komme til deres Kundskab

under Udførelsen af deres Embedsgjerning, undtagen ifølge

deres embedsmæssige Forpligtelse eller paa Forlangende af

Indenrigsministeriet.

Fornødent Paalæg i Lighed hermed bliver af Fabrik¬

inspektørerne at meddele det dem underlagte Personale.

10. Instruxen for Arbeidsinspektørerne af 1. December

1873 er ophævet.

41
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25. Nov.

27. Nov.

Cirk. ang. Omførsel af Varer.954

Justitsmin. Cirk. (til samtlige Politimestre)

ang., at Udlændinges Omførsel her i Landet af

Spaankurve, Staaltraadsarbeider og lign. maa an¬

tages for stridende imod Næringslovgivningen, og at

Opholdsbøger ikke bør meddeles slige Udlændinge.

Da det af forskjellige Justitsministeriet i den senere

Tid forelagte Sager fremgaar, at Personer, der ere hjemme¬

hørende i Udlandet, i ikke ringe Omfang heri Landet til

Salg omføre Spaankurve, Staaltraadsarbeider og lignende

Varer, som af de Paagjældende ere forfærdigede enten

under deres midlertidige Ophold heri Landet af Materialier,

som dels medbringes fra Udlandet, dels indkjøbes her,

eller i Udlandet, skal man, da den omhandlede Trafik maa

antages stridende imod Næringslovgivningen, til behagelig

Efterretning tjenstligst melde, at der ikke bør meddeles Op¬

holdsbøger til slige Udlændinge, ligesom tidligere meddelte

Opholdsbøger ikke yderligere bør viseres, hvorimod de Paa¬

gjældende ville være at udsende eller udvise af Landet, for¬

saavidt de ikke kunne paavise andet, lovligt Erhverv.

Man skal derhos anmode DHrr. om at ville meddele

Besked i Overensstemmelse med Foranstaaende til de Dem

undergivne Sognefogder og andre Vedkommende, idet et

Antal Særtryk af nærværende Cirkulære til Fordeling blandt

disse vil blive fremsendt.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. (til Biskoppen

over Lolland=Falster Stift) ang. Forstaaelsen af den

i Lov af 8. Marts 1856 § 9 indeholdte Regel om

Sogneraadenes Indstillingsret til Skolelærerembeder.

I behagelig Skrivelse af 20. d. M. har Deres Høi¬

ærværdighed indberettet hertil, at De som kaldsberettiget til

N. N. Skolelærerembede, der er et forholdsvis vellønnet
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Emhede, har fundet Dem foranlediget til, efterat De fra 27. Nov.

N. N. Sogneraad havde modtaget Indstilling om Besæt¬

telsen af det nævnte Embede, at opfordre Sogneraadet til

at omgjøre Indstillingen, da De ikke fandt de tre indstillede

Ansøgere skikkede eller værdige til Embedet, men at Sogne¬

raadet har fastholdt siu oprindelige Indstilling, hvorfor De

i Overensstemmelse med Lov af 8. Marts 1856 § 9 har

indstillet Sagen til Ministeriets Afgjørelse.

De har i denne Anledning oplyst, at den ene af de tre

indstillede, Skolelærer N. N., vel efter sin Alder og Ex¬

amensanciennitet kunde forvente at komme i Betragtning,

men at De efter Deres ved Visitats til ham erhvervede

Kjendskab og de om ham foreliggende Oplysninger ikke finder

ham skikket til Embedet, medens de tvende andre Ind¬

stillede, Andenlærer N. N. og Hjælpelærer N. N., høre til

de yngste og hvad Examenskarakter angaar mindst kvalifi¬

cerede Ansøgere, og Hjælpelærer N. N. endog er den af

Alder alleryngste.

Saaledes foranlediget skulde Ministeriet tjenstligst melde,

at man vel ikke efter de om Skolelærer N. N. foreliggende

Vidnesbyrd kan finde, at han kan karakteriseres som uskikket

til Embedet, men at man dog ikke destomindre maa anse

det for berettiget, at De har paalagt Sogneraadet at om¬

gjøre sin Indstilling, da Ministeriet i Overensstemmelse med,

hvad man har udtalt i Skrivelse til Skanderborg Amtsskole¬

direktion af 24. Oktober 1856 (Geistlig Reskriptsamling.

Ny Række 6 B. S. 281), maa holde for, at Ordene „skikket

eller værdig“ i Lov af 8. Marts 1856 § 9 ikke betyder,

ikke absolut uskikket eller uværdig“ og at det derfor ved

Bedømmelsen af, om en Ansøger er skikket eller værdig til

et Embede, er berettiget at tage Hensyn til sammes særegne

Beskaffenhed og de lokale Omstændigheder ligesom ogsaa til

det Forhold, der bør finde Sted mellem Embedets Størrelse

og Lærerens Dygtighed og Tjenestetid. Da det derhos, for



Skr. om Samtykke til Ægteskab.9561890.

27. Nov. at ikke den Kaldsberettigedes Kaldelsesret skal tabe al Betyd¬

ning, nødvendigvis maa kræves, at alle tre Indstillede maa

kunne karakteriseres som „skikkede og værdige“ kan en Ind¬

stilling som den nærværende, hvor i alt Fald den ene af de

Indstillede (Hjælpelærer N. N.) hører til de yngste og mindst

kvalificerede af samtlige 21 Ansøgere, ikke siges at fyldest¬

gjøre Lovens Fordringer, zsaa meget mere som Embedet paa

Grund af Skolens store Børneantal maa antages at være

forholdsvis vanskeligt at bestride. Da Afgjørelsen herefter i

Medfør af oftnævnte Lovbestemmelse tilkommer Ministeriet,

skal man have det overladt til Deres Høiærværdighed, uden

at være bunden ved Sogneraadets Indstilling, at kalde den

af Ansøgerne, som De maatte anse for mest kvalificeret, til

det ledige Embede.

29. Nov. Justitsmin. Skr. (til Amtmanden over Aarhus

Amt) ang., at en Øvrighedsresolution angaaende

Underkjendelse af Kurators Nægtelse af sit Sam¬

tykke til en Myndlings Ægteskab maa afgives af

Underøvrigheden.

Ved at fremsende et Andragende, hvori Gaardeier N.

N. besværer sig over, at Herredsfogden i N. N. Herred

ved Skrivelse af 1. d. M. har underkjendt Andragerens

Vægring ved som Kurator at samtykke i sin Datterdatters

Ægteskab, har Hr. Stiftamtmanden i behagelig Skrivelse

af 11. d. M. begjært Justitsministeriets Afgjørelse af, hvor¬

vidt en Øvrighedsresolution som den heromhandlede vil

være at afgive af Amtet eller af Underøvrigheden.

Foranlediget heraf skal man tjenstligst melde, at en

Afgjørelse som den foreliggende bliver at træffe af Under¬

øvrigheden.
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Bekjendtgjørelse om Bestemmelser angaaende Op¬ 1. Dec.

rettelsen og Ledelsen af lærde Skoler. (Ministeriet Nr. 174.

for Kirke= og Undervisningsvæsenet.

Ved allerhøieste Resolution af 20. f. M. har det be¬

haget Hans Maiestæt Kongen allernaadigst at bifalde,

at den ifølge Plakat af 19. Juli 1805 nødvendige aller¬

høieste Tilladelse til Oprettelse af private Skvler med lærd

Undervisning eller til Overtagelse af saadanne Skolers

Ledelse for Fremtiden meddeles af Ministeriet for Kirke= og

Undervisningsvæsenet, samt at Ministeriet fastsætter de nær¬

mere Regler for Meddelelsen af slige Bevillinger.

Da det maa anses for nødvendigt, at Skoler, der ville

forberede deres Disciple til Universitetet, fra deres Opret¬

telse af undergives en Kontrol med Hensyn til Bestyrerens

personlige Egenskaber, Lærerpersonalet, Lokalets Beskaffenhed

og andre for Undervisningens Ledelse vigtige Forhold, hvor¬

ved det kan sikkres, at Skolens Virksomhed i alle Hen¬

seender bliver fyldestgjørende, vil Ministeriet herved have

fastsat følgende Bestemmelser angaaende Oprettelsen og Le¬

delsen af lærde Skoler:

I. Uden forudgaaende Tilladelse af Ministeriet for

Kirke= og Undervisningsvæsenet maa ingen Skole oprettes,

som har lærd Undervisning til Formaal, eller nogen be¬

staaende Skole af anden Beskaffenhed udvides ved Oprettelse

af Klasser for studerende Disciple.

2. Tilladelse til Oprettelse af lærde Skoler er be¬

tinget af, at den Mand eller Kvinde, der som Bestyrer af

Skolen skal føre det almindelige Tilsyn med Undervisningen

og Disciplinen, ved paalidelige Vidnesbyrd godtgjør at have

ført et uplettet borgerligt Liv.

Jøvrigt vil Tilladelsen kun kunne forventes under Be¬

tingelse af, at den eventuelle Bestyrer har bestaaet en Skole¬

embedsexamen ved Universitetet eller en af de med Skole¬
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1. Dec. embedsexamen ligestillede Examiner, og derhos i 5 Aar har

virket som Lærer ved en offentlig eller privat lærd Skole.

Fra de nævnte Examensbetingelser kan der kun undtagelses¬

vis dispenseres, og kun under Forudsætning af, at den

Paagjældende ikke blot i 5 Aar har virket paa fuldkommen

tilfredsstillende Maade som Lærer ved en lærd Skole, men

tillige har Øvelse i at undervise i tre Skolefag, og særligt

i et af Skolens Hovedfag (Dansk, Latin, Græsk, Fransk,

Historie, Mathematik, Fysik) er i Stand til at lede Under¬

visningen gjennem alle Skolens Klasser indtil Afgangs¬

examen.

3Enhver Ansøgning om den heromhandlede Tilladelse

skal, foruden de nødvendige Attester for Bestyrerens Kvali¬

fikationer, være ledsaget af en Undervisningsplan, affattet

med saa stor Fuldstændighed, som Forholdene tillade det.

Det ugentlige Timeantal skal i alle Klasser være begrændset

til 30 Timer, med Undtagelse af Sang= og Gymnastik¬

undervisningen, og der skal i Gymnastik undervises mindst

i 4 Timer om Ugen.

4. Naar Tilladelse til Oprettelse af en lærd Skole

maatte være meddelt, maa Skolen dog ikke træde i Virk¬

somhed, forinden dens Lokaler, Inventarium og Samlinger

af Undervisningsapparater ved en nærmere foretagen Under¬

søgelse findes at være fuldt tilfredsstillende for Øiemedet.

5. Forinden en lærd Skole skifter Bestyrer, maa den

tiltrædende Bestyrer have erhvervet Ministeriets Autorisation

efter de foran angivne Regler, og Skolens Virksomhed kan

ikke lovligt fortsættes, før dette er sket. Naar Skolen flytter

til et nyt Lokale, maa dette ikke tages i Brug, forinden

Tilladelse dertil er meddelt af Ministeriet.

6. Enhver lovligt bestaaende lærd Skole er i hele sit

Omfang, ogsaa hvad dens Realklasser angaar, underkastet

Tilsyn af Uudervisningsinspektionen for de lærde Skoler.

Inspektionen har Ret til baade ved Besøg i Skolen og ad
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skriftlig Vei at fordre sig meddelt alle saadanne Oplysninger 1. Doc.

om Skolen, som den maatte skjønne nødvendige for at

danne sig en begrundet Dom om samtlige Forhold ved¬

rørende Undervisningen, Disciplinen eller Lærerpersonalet.

Enhver Forandring i Lærerpersonalets Sammensætning skal

derfor indberettes til Undervisningsinspektionen. Under¬

visningen i Sang og Gymnastik kontrolleres af den sæd¬

vanlige Inspektion for disse Fag.

7. Den af Ministeriet meddelte Tilladelse til Opret¬

telse eller Ledelse af en lærd Skole kan til enhver Tid til¬

bagekaldes, naar det efter Undervisningsinspektionens Ind¬

beretning skjønnes, enten at den, der er autoriseret som

Bestyrer, faktisk ikke virker som saadan, eller at de Fornd¬

sætninger angaaende Lokalet, Lærerpersonalet og andre For¬

hold, i Henhold til hvilke Tilladelsen er meddelt, ikke mere

ere til Stede.

8. Retten til at afholde 4. Klasses Examen eller Af¬

gangsexamen er ikke given med Tilladelsen til Skolens Op¬

rettelse, men maa særskilt søges erhvervet efter de hidtil

gjældende Regler.

Generaldirektor. f. Skattev. Skr. (til en Amt¬2. Dec.

mand) om Gebyrberegningen for Anktioner over

Græsningsret i Tilfælde, hvor Græsningsretten sæl¬

ges for flere Aar.

at Gebyret i saadanne Tilfælde

ligesaa fuldt, som hvor Græsningsretten bortsælges for et

enkelt Aar, vil være at beregne efter Sportelreglementets

§ 99, jfr. Finansministeriets Skrivelse af 20. December

1888 (Min.=Tid. A. for s. A. Nr. 289)*), men at dette

Gebyr kun vil være at beregne efter et Aars Afgift.

*) Se ovenfor Side 540.
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Skr. om Døvstumme960

Bekjendtgjørelse ang. Transport m. m. af

Sprængstoffer. (Kjøbenhavns Magistrat.)

Indm. Saml pag. 615.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr (til samtlige

Biskopper) ang. Indberetuingen om Døvstumme.

Da det er indberettet til Ministeriet:

at Sognepræster i deres Indberetninger om døvstumme

Børn ofte undlade at optage Børn, der have nogen Hørelse,

uden dog at kunne høre tilstrækkeligt til at blive underviste

i almindelige Skoler;

at døvstumme Børn ofte optages paa Indberetningerne

altfor sent, undertiden endogsaa længe efter at Barnet

har naaet den skolepligtige Alder;

at der flere Gange er fundet Døvstumme i et Sogn,

uagtet det var indberettet, at ingen saadanne fandtes der;

at der oftere fra et af Sognene i et Pastorat ind¬

berettes om en Døvstum, uden at der gives nogen Under¬

retning om, hvorvidt der i Pastoratets andre Sogne findes

Døvstumme eller ikke;

at det ikke sjældent sker, at Sognepræsten selv besvarer

de af Skemaets Spørgsmaal, der skulde have været be¬

svarede af Lægen, og at der desuden jevnlig finder andre

Unøiagtigheder og Uregelmæssigheder Sted ved Besvarelsen

af Spørgsmaalene paa Skemaet til Indberetning om Døv¬

stumme,

skulde Ministeriet tjenstligst anmode Deres Høiærvær¬

dighed om behageligst at ville i det Dem betroede Stift

henlede Sognepræsternes Opmærksomhed paa Vigtigheden af,

at Indberetningerne om Døvstumme og Besvarelsen af de

Spørgsmaal, som findes paa det dertil benyttede Skema,

finder Sted med saa stor Nøiagtighed og Omhyggelighed
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som muligt, og navnlig skulde det tjenstligst anmode Dem 5. Dec¬

om behageligst at ville indskærpe Sognepræsterne,

at Døvstumme, om hvem der skal indberettes, ere saa¬

danne, der paa Grund af medfødt eller erhvervet total

Døvhed eller ufuldkommen Hørelse ikke ville kunne under¬

vises eller ikke ere blevne underviste paa samme Maade som

normale Børn, hvad enten de ere aldeles stumme eller

have Rester af Talefærdighed eller endog fuldkommen Tale¬

færdighed;

at døvstumme Børn optages paa de aarlige Indberet¬

ninger, saa snart Døvheden eller den utilstrækkelige Hørelse

kan konstateres;

at der ved aarlige Bekjendtgjørelser i Skolerne, ved

Kirkestævne eller paa anden Maade sørges for, at ingen

Døvstum undgaar Optagelse paa det Skema, som benyttes

til Indberetningen;

at der, saafremt der ikke findes nogen Døvstum i

vedkommende Sogn eller Sogne, afgives Erklæring herom

paa uskematisk Papir — for hvert Sogns Vedkommende;

at Spørgsmaalene 6—11 paa Skemaet til Indberet¬

ning om en Døvstum, der ikke tidligere har været anmeldt,

besvares saa udførligt som muligt af Familiens eller den

nærmest boende Læge, hvorefter Skemaet under Lægens

Segl bliver at sende tilbage til Sognepræsten; samt

at til Indberetning om en Døvstum, der ikke tidligere

har været anmeldt, maa for Fremtiden kun det Skema be¬

nyttes der foroven til venstre er paatrykt „Skema Nr. 1 for

1890 og følgende Aar.“

Bekjendtgjørelse ang. Betalingen for den ifølge 6. Dec.

Lov om Handelsregistre, Firma og Prokura af 1. Nr. 175.
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6. Dec. Marts 1889 § 4, jfr. § 5, udgivne Samling af

Anmeldelser til Handelsregistrene. (Justitsministeriet.)

Indm. Saml. pag. 616.

Justitsmin. Skr. (til Amtmanden over Hjør¬6. Dec.

ring Amt) ang., at frivillige Ydelser af Barne¬

faderen, der ikke ere erlagte til Fyldestgjørelse af de

ham ved Alimentationsresolntion paalagte Forplig¬

telser, ikke kan ophæve Barnemoderens Ret til at

kræve disse opfyldte.

I det med Hr. Amtmandens behagelige Skrivelse af

13. f. M. til Indenrigsministeriet indsendte og af bemeldte

Ministerium hertil oversendte Andragende har N. N. Sogne¬

raad indanket en af Dem under 11. Juni d. A. truffen

Afgjørelse, hvorefter N. N. Kommune ikke er anset pligtig

til som Forsørgelseskommune for N. N. at refundere først¬

nævnte Kommune nogle af denne som bemeldte N. N.s

Opholdskommune til hans med det nu med ham samlevende

Fruentimmer avlede uægte Børn udbetalte Underholdsbidrag

for Tiden efter den 20. Marts f. A., idet det blev anset

for godtgjort, at oftnævnte N. N. i det paagjældende Tids¬

rum havde udbetalt til bemeldte Fruentimmer til hendes og

Børnenes Underhold Beløb, der oversteg, hvad der tilkom

hende efter de respektive Alimentationsresolutioner.

Foranlediget heraf skal man tjenstligst melde, at den

Omstændighed, at Barnemoderen har modtaget frivillige

Ydelser af Barnefaderen, der ikke ere erlagte som Fyldest¬

gjørelse af de ham ved Alimentationsresolutionerne paalagte

Forpligtelser, ikke kan ophæve bendes Ret overfor ham til at

kræve de ham paahvilende Alimentationsbidrag erlagte, og

at som Følge heraf Retten til i Medfør af Lov Nr. 76 af

20. April 1888 § 4 at kræve Bidragene refunderede af



Reglm. f. indenl. Telegram=Besørgelse 963 1890.

vedkommende Forsørgelseskommune heller ikke kan antages 6. Dec.

at bortfalde.

Reglement for Besørgelsen af indenlandske Tele= 9. Dec.

grammer ved Statstelegrafvæsenet.*) (Indenrigs- Nr. 180.

ministeriet.)

Almindelige Bestemmelser.

1. — Reglm. 1880 § 1.

2. — Reglm. 1880 § 5, 1. Stykke.

3.—5. — Reglm. 1880 §s 2—4.

II.

Telegrammernes Beskaffenhed, Affattelse og Indlevering.

6. Med Hensyn til Telegrammernes Behandling skjelnes

imellem:

1. Statstelegrammer og Svar paa disse;

*) Da dette Reglement, som Indenrigsministeriet ved
kongl. Resolutio af 2. December 1890 bemyndigedes
til at kundgjøre som gjældende fra 1. Januar 1891

for Behandlingen af Telegrammer, der indleveres
paa en dansk Statstelegraf= eller Statstelefonstation,

for derfra uden telegrafisk Viderebefordring til Ud¬
landet at befordres pr. Telegraf eller Telefon til en

anden dansk Telegraf= eller Telefonstation, paa saa
mange Punkter er enslydende med det hidtil gjæl¬
dende Reglement for den indenlandske Afbenyttelse af
de danske Statstelegraflinier af 16. Marts 1880,
som findes optaget i nærværende Samlings 10. Hæfte
Side 540 ff., indskrænke vi os her til kun at med¬

tage de Paragraffer, der indeholde væsentlige Af¬
vigelser fra det ældre Reglement, og for de øvrige
Paragraffers Vedkommende at henvise til de tilsvarende
Paragraffer i det ældre Reglement. Vi henlede kun

Opmærksomheden paa, at det nye Reglement ogsaa

omfatter Statstelefon stationer.
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2. Tjenestetelegrammer;

3. Privattelegrammer, der kunne være:

a. Iltelegrammer eller

b. Sædvanlige Telegrammer.

Statstelegrammer maa være forsynede med den afsen¬

dende Myndigheds Segl. Denne Formalitet er dog ikke

nødvendig, naar der ikke kan være Tvivl om Underskriftens

Ægthed.

Retten til at faa et Svar behandlet som Statstelegram

godtgjøres ved Fremlæggelsen af det oprindelige Stats¬

telegram.

Under Tjenestetelegrammer henregnes betalte Tjeneste¬

meddelelser, der paa Afsenderens eller Adressatens Forlan¬

gende udvexles imellem Stationerne.

7. I Henseende til Telegrammernes Affattelse skjelnes

imellem:

1. Telegrammer i almindeligt Sprog og

2. Telegrammer i hemmeligt Sprog.

Telegrammerne i almindeligt Sprog ere saadanne, der

have et for Indleveringsstationen forstaaeligt Indhold. De

kunne affattes i de Sprog, som ere tilstedelige i inter¬

national Telegrafkorrespondance. Telegrammer, der helt

eller delvis skulle befordres oed Telefon, maa dog være

affattede paa Dansk.

Som Telegrammer i hemmeligt Sprog betragtes:

Telegrammer i aftalt Sprog, hvis Text er ufor¬3.

staaelig for de korresponderende Stationer, uagtet der

er anvendt Ord, der hver for sig have Betydning.

Ordene kunne være valgte af det engelske, franske,

hollandske, italienske, portugisiske, spanske, tydske og

latinske Sprog.

Chiffrerede Telegrammer, hvis Text helt eller delvis erb.

sammensat af Grupper eller Rækker af Taltegn eller

Bogstaver med hemmelig Betydning. Chiffrerede pri¬
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vate Telegrammer skulle udelukkende være sammen= 9. Dec.

satte af arabiske Taltegn.

8. — Reglm. 1880 § 8.

9. Adressen, der maa staa foran Texten, skal inde¬

holde alle de Betegnelser, der ere nødvendige for at sikkre

Telegrammets Fremkomst. Den maa være saaledes affattet,

at Telegrammet kan udleveres til Adressaten uden For¬

vexling, Undersøgelse eller Indhentelse af Oplysninger.

For de store Byers Vedkommende bør Adressen inde¬

holde Gade og Husnumer eller i Mangel deraf Adres¬

satens Stilling eller lignende Betegnelser. Selv for mindre

Byers Vedkommende skal Adressatens Navn saavidt muligt

være ledsaget af en nærmere Betegnelse, der kan tjene til

Veiledning for Modtagelsesstationen i Tilfælde af Navnets

Forvanskning.

Telegrammer, hvis Adresse ikke er affattet overens¬

stemmende med de anførte Bestemmelser, skulle ikke desto¬

mindre afsendes.

En afkortet eller aftalt Adresse kan benyttes, naar

Adressaten derom har truffet Overenskomst med den paa¬

gjældende Telegrafstation. For Registreringen af en saadan

Adresse og Tilladelsen til at anvende samme erlægges forud

et Gebyr af 8 Kr. for hvert Kalenderaar, eller 2 Kr. for

et Fjerdingaar. Tilladelsen bortfalder, naar Overenskomsten

ikke fornyes inden Udløbet af den Tid, for hvilken Gebyret

er betalt.

Telegrammer kunne være adresserede til Telegrafstation

(bureau restant) eller til Postkontor (poste restante).

Telegrammets Afsender bærer i alle Tilfælde Følgerne

af en ufuldstændig eller unøiagtig Adresse.

10. Eventuelle Angivelser vedrørende Udlevering til

Adressaten, saasom egenhændig Udlevering, aaben Udlevering

eller Udlevering om Natten, og ligeledes saadanne, der ved¬

røre Befordring som Iltelegram, forudbetalt Svar, Ankomst¬
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9. Dec. bevis, Kollationering, Eftersending, Viderebefordring m. m.,

maa af Afsenderen anføres foran Adressen og sættes imellem

Parentheser Ved disse Angivelser kunne følgende For¬

kortelserbenyttes:

Udleveres egenhændigt: Egenhændigt eller MP.

Udleveres aabent: Aabent eller RO.

Udleveres om Natten: Natbud.

Privat Iltelegram: Iltelegram eller D.

Svar betalt: Svar eller RP.

Svar ved Iltelegram betalt: Ilsvar eller RPD.

Kollationering betalt: Kollationering eller IC.

Ankomstbevis betalt Ankomstbevis eller CR.

Ønskes eftersendt: Eftersendes eller FS.

Expres betalt: XP.

I Telegrammer med flere Adresser maa de nævnte

Angivelser med Undtagelse af Iltelegram og Kollationering

sættes foran hver Adresse.

II—I5. — Reglm. 1880 §8 11—15.

III.

Gebyrberegning.

16. For Statstelegrammer eller almindelige private

Telegrammer, der indleveres under Telegrafstationernes

Tjenestetid, erlægges, naar Telegrammets Ordantal ikke

overskrider 20 Ord, 50 Øre.

Gebyret stiger med Halvdelen for hver overskydende

Række af 10 Ord eller derunder.

Det samme Gebyr kommer til Anvendelse for betalte

Tjenestemeddelelser.

Udvexles Telegrammerne imellem Telegrafstationer i

samme By, nedsættes Gebyret til det Halve. Kjøbenhavn

og Frederiksberg Kommuner betragtes i denne Henseende

som en By.
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De Gebyrer, der opkræves for visse Ydelser og særegne 9. Dec.

Telegrammer, angives i det Efterfølgende.

For Telegrammer, der helt eller delvis befordres ved

Statens Telefonstationer, fastsættes Taxten af Indenrigs¬

ministeriet.

17. For Udfindelsen af et Telegrams Ordantal gjælde

følgende Regler:

a. Alt, hvad Afsenderen skriver i sit Originaltelegram

i deu Hensigt, at det skal aftelegraferes, med Und¬

tagelse af Interpunktionstegn, Bindestreger, Apo¬

strofer og Alinea, tælles med ved Gebyrberegningen.

De Ord, Tal og Angivelser, der danne Telegrammetsb.

Indledning og som af Stationen tilføies paa Ori¬

ginaltelegrammet i Tjenestens Interesse, medregnes

ikke.

Telegrammets Numer, Indleveringsstationens NavnC.

og Indleveringstiden, angiven med Datum (dog uden

Maaneds= og Aarsangivelse), Time og Minut, an¬

føres som tjenstlig Bemærkning i Udfærdigelsen til

Adressaten.

Afsenderen kan indføre disse samme Angivelser,

helt eller delvis i Telegrammets Text. De medregnes

da i Ordantallet.

I Telegrammer, affattede i almindeligt Sprog, er

den største Længde af et Ord fastsat til 15 Bogstaver

efter Morses Alfabet; det overskydende Antal af indtil

15 Bogstaver regnes for et Ord.

I Telegrammer, affattede i aftalt Sprog, er den

største Længde af et Ord fastsat til 10 Bogstaver.

For Ord i almindeligt Sprog, der findes i Tex¬

ten af Telegrammer, sammensatte af almindeligt

Sprog og aftalt Sprog, regnes indtil 10 Bogstaver

som et Ord, og det overskydende Antal af indtil 10

Bogstaver for et Ord. Naar det blandede Telegram
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desuden indeholder en chiffreret Text, beregnes denne

efter Forskrifterne under Punkt i.

Naar et blandet Telegram kun indeholder en

Text i almindeligt og en Text i chiffreret Sprog,

beregnes den førstnævnte efter Punkt d og den sidst¬

nævnte efter Forskrifterne under Punkt i.

Som et Ord regnes i alle Tilfælde.

Hvert enkeltstaaende Tegn, Bogstav eller Taltegn,

en Streg under et eller flere Ord, Parentheser og

Anførselstegn.

I Adressen regnes Adressestationens Navn for et

Ord uden Hensyn til Antallet af Bogstaver eller

Ord.

Udtryk, der ere forbundne ved Bindestreg, regnes for

det Antal Ord, som er benyttet til deres Sammen¬

sætning. Ord, der ere adskilte ved Apostrof, regnes

hvert for et enkelt Ord.

Sammeusatte Ord, hvis Tilstedelighed i det

engelske og franske Sprog om fornødent kan paa¬

vises ved Fremlæggelse af en Ordbog, kunne skrives

som et Ord og beregnes efter det Antal Ord, som

Afseuderen har benyttet.

Det er ikke tilladt at benytte Ordforvanskninger, For¬

kortelser eller Ordsammensætninger, der stride imod

Sprogbrugen.

Bynavne, Familienavne, Navne paa Steder,

Pladse, Boulevarder, Gader osv., Skibsnavne samt

Tal, skrevne med Bogstaver, regnes dog efter det

Antal Ord, som Afsenderen har benyttet til deres

Betegnelse.

Tal, som ere skrevne med Taltegn, regnes for lige saa

mange Ord, som de indeholde Multipla af 5 Taltegn

med Tillæg af et Ord for de overskydende Taltegn.

Den samme Regel anvendes ved Beregningen af
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Bogstavgrupper i Statstelegrammer saavelsom ved 9. Dec.

Bogstav= og Talgrupper, der bruges som Handels¬

mærker eller i Signaltelegrammer.

Punkter og Kommategn, som benyttes til Dannelsek.

af Tal, og ligeledes Brøkstreger regnes for Taltegn.

De Bogstaver, der føies til Taltegnene for at be¬

tegne dem som Ordenstal, regnes hvert som et

Taltegn.

Naar et privat Telegram indeholder utilstedelige Bog¬I.

stavgrupper eller Ord, der ikke henhøre til noget af

de Sprog, der maa benyttes, beregnes saadanne

Grupper eller Ord efter Reglerne under i.

18. I Tilfælde af Uenighed imellem Afsenderen og

Indleveringsstationen om Ordtællingen maa Afsenderen mod

Rekurs til Telegrafdirektoratet rette sig efter Stationens

Opgivelser.

Naar Afsenderen vægrer sig ved at forandre sprog¬

stridige Ordsammensætninger eller Ordforvanskninger, er Ind¬

leveringsstationen berettiget til at betragte dem som Bog¬

stavgrupper og at beregne Ordantallet efter Punkt i under

§ 17.

Saafremt Afsenderen vægrer sig ved at betale det der¬

efter beregnede Gebyr, kan Stationen nægte det paagjæl¬

dende Telegrams Befordring.

IV.

Gebyrernes Opkrævning.

19. Med Undtagelse af de i det Efterfølgende om¬

handlede Gebyrer for Eftersendelse af Telegrammer, Videre¬

befordring pr. Expres og Semafortelegrammer fra Søen,

erlægges alle Telegramgebyrer kontant ved Telegrammernes

Indlevering.

Naar der i Adressen uden Overenskomst med Adresse¬
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9. Dec. stationen er benyttet Sammendragning af Fornavn eller

Forbogstaver med Efternavn, eller af Firmadeltageres Navne

eller anden Forvanskning af den virkelige Adresse, er Tele¬

gra væsenet dog berettiget til at lade opkræve hos Adressaten

5 Øre for hvert Ord, med hvilket Ordantallet saaledes ved

Indleveringen paa Afsendelsesstationen er blevet formindsket.

20. Afsenderen af et Telegram kan forlange Kvit¬

tering for samme med Angivelse af det erlagte Gebyr.

Naar saadan Kvittering udstedes paa løse Blanketter, erlæg¬

ges for hvert Telegram, selv om Kvittering for flere Tele¬

grammer sker paa samme Blanket, 4 Tre, hvilket Gebyr

tilfalder Telegrafstationen.

Kvittering ydes frit, naar den sker i dertil af Tele¬

grafvæsenet mod en Betaling af 1 Kr. leverede Bøger, i

hvilke Afsenderen indfører Datum, Bestemmelsessted samt

Adressatens Navn, medens Telegraffunktionæren kun tilføier

Indleveringsnummer og det erlagte Gebyr.

2l. — Reglm. 1880 § 21.

22. I alle Tilfælde, hvor et Beløb skal opkræves ved

Telegrammets Ankomst, udleveres dette kun til Adressaten

mod Erlæggelse af dette Beløb.

23. — Reglm. 1880 § 22.

V.

Telegrammernes Befordring.

24—26. — Reglm. 1880 §§ 30—32.

VI.

Telegrammernes Udbringning.

*)27—28. — Reglm. 1880 §s 33—34.

*) I § 28, 2. Punkt., nævnes foruden Statstelegrammer

ogsaa betalte Tjenestemeddelelser og Iltelegrammer
som nydende Fortrinsret.
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29. Telegrammer, der ere adresserede til Passagerer 9. Dec.

paa et Skib, som ankommer til en Havn, udleveres saa

vidt muligt inden Landstigningen.

Telegrammer, der ere adresserede til Skibe, der ikke

ligge ved Bolværk, besørges saa vidt muligt, mod at Om¬

kostningerne udredes af Adressaten.

30. Adressater kunne forlange, at Telegrammer til

visse Tider tilstilles dem paa andre Steder end paa deres

Bopæl eller efter Telegramadressen, mod at der forud er¬

lægges et Gebyr af 8 Kr. for hvert Kalenderaar eller 2

Kr. for et Fjerdingaar for hvert Adressested, som benyttes

udover et.

VII.

**Befordring udover Udbriegaingsomraadet.

31. Telegrammer, der ere adresserede til Steder, der

ligge mere end ⅓ Mil fra Adressestationen, kunne efter Af¬

senderens Forlangende sendes til Bestemuelsesstedet enten

pr. Post eller pr. gaaende Bud (Expres) eller pr. ridende

Bud (Estafette), forsaavidt de fornødne Befordringsmidler

staa til Modtagelsesstationens Raadighed.

Gebyret for Viderebefordring pr. Expres eller Estafette

opkræves hos Adressaten, dog kan Afsenderen betale det,

forsaavidt Indleveringsstationen kjender dets Størrelse.

Ligeledes kan Afsenderen af et Telegram, hvorfor er betalt

Ankomstbevis, overtage Omkostningerne ved Expres= eller

Eftafettebefordringen mod Erlæggelse af et Depositum paa

Indleveringsstationen og senere Afregning efter det i An¬

komstbeviset opgivne Beløb.

32—33. — Reglm. 1880 §§ 3738.

VIII.

Telegrammernes Udlevering.

34. — Reglm. 1880 § 39, 1.—3. Stykke

55—38. — Reglm. 1880 §§ 40— 43.
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IX.9. Doc.

Befordring ved private Telefonleduinger.

39. Telegrammer kunne ved Telefon modtages til Be

fordring fra private Telefonstationer eller Telefonabonnenter

ligesom ogsaa ankomne Telegrammer ved Telefon kunne be

fordres til private Telefonstationer eller Telefonabonnenter,

Alt under Betingelser, der fastsættes af Indenrigsministeriet.

X.

Særegne Telegrammer.

40. Enhver Afsender kan opnaa, at hans Telegram

befordres og udbringes fremfor andre private Telegrammer

ved at skrive „Iltelegram“ eller „(D)“ foran Adressen.

Gebyret for Iltelegrammer er det Tredobbelte af Tax¬

ten for et almindeligt Telegram med samme Ordantal.

41. Enhver Afsender kan frigjøre det Svar, han for¬

langer af sin Korrespondent, ved at anføre de fornødne Be¬

mærkninger foran Adressen.

Dersom Afsenderen ikke paa Originaltelegrammet an¬

giver det for Svaret betalte Ordantal, opkræves Gebyret

for et almindeligt Telegram paa 20 Ord.

I modsat Tilfælde maa Afsenderen til Angivelsen

Svar“ „(RP)“ eller „(RPD)“ føie en Angivelse af det for

Svaret betalte Ordantal.

Ved Telegrammets Ankomst udleverer Modtagelses¬

stationen til Adressaten et Bevis, som giver Ret til uden

Betaling at afsende et til det forudbetalte Gebyr svarende

Telegram til et hvilketsomhelst Bestemmelsessted. Hvis det

forudbetalt Beløb ikke er tilstrækkeligt til Svaret, kan det

suppleres ved kontant Betaling. Beviset er kun gjældende i

sex Uger fra den Dag, paa hvilken det er udstedt. Efter



Reglm. f. indenl Telegram=Bejørgelie. 973 1890.

dette Tidsrum betragtes det som ugyldigt, og det opkrævede 9. Dec.

Gebyr tilfalder Telegrafvæsenet.

Det for Svaret betalte Beløb kan tilbagebetales Af¬

senderen, naar Adressaten ikke vil gjøre Brug af Beviset.

For at en saadan Tilbagebetaling kan opnaas, maa Adres¬

saten inden Udløbet af den nævnte Frist af sex Uger aflevere

Beviset til den Station, som har udstedt det, tilligemed et

Andragende om Tilbagebetaling af Beløbet til Afsenderen.

Dersom Adressaten nægter at modtage det for Svaret

udstedte Bevis, underretter Adressestationen uopholdelig Af¬

senderen herom i et Tjenestetelegram, som træder i Stedet

for Svaret.

* — Hvis et Telegram med betalt Svar ikke kan udleveres,

sendes strax den sædvanlige Tjenestemelding (§ 35), og hvis

Telegrammet ogsaa herefter ikke kan udleveres i Løbet af

høist 8 Dage gives der Afsenderen Underretning herom i

et Telegram der træder i Stedet for Svaret.

)42—47. — Reglm. 1880 §§ 24—29.*)

XI.

Berigtigelser.

48. Et Telegrams Afsender og Adressat kunne for¬

lange, at der ved betalte Tjenestemeddelelser imellem de paa¬

gjældende Stationer tilveiebringes Oplysninger eller gives

Instruktioner angaaende et befordret eller under Befordring

værende Telegram. Ligeledes kunne de, for at opnaa en

Berigtigelse, paa den angivne Maade lade Telegrammet

helt eller delvis gjentage.

——

*) § 42 (Reglm. 1880 § 24) har dog følgende Til¬
føielse: „Alle Statstelegrammer i hemmeligt Sprog
kollationeres frit, selv om Kollationering ikke er for¬

I § 47 (Reglm. 1880 § 29) er Taxtenlangt“ —
for Semafortelegrammer nedsat til 75 Øre for hvert

Telegram
42

Tolvte Hæfte¬



1890.

9. Dec.

9. Dec.

Skr. ang. Afgiiten af Hunde.974

Saadanne Tjenestemeddelelser befordres kun, naar Af¬

sender eller Adressat ere behørig legitimerede. De taxeres

som almindelige Telegrammer, og forsaavidt at Svar for¬

langes, maa ogsaa dette betales af Rekvirenten.

XII.

Arkivsager.

49—50. — Reglm. 1880 §§ 45—46.

XIII.

Gebyrernes Tilbagebetaling.

51—52. — Reglm. 1880 §§ 47—48.*)

Justitsmin. Skr. (til Amtmanden over Maribo

Amt) ang., hvilken Kasse den Afgift skal tilfalde,

der erlægges af Beboerne af en Del af en Kjøbstads

Mark, som Byraadet i Henhold til Bestemmelserne i

Lov om Hundeafgiften m. v. af 12. April 1889

§ 2, næstsidste Stykke, har vedtaget i Henseende til

Afgiften at behandle efter Lovens § 6.

at Justitsministeriet med Dem

maa være enigt i, at den ommeldte Afgift i Henhold til

Slutningsbestemmelsen i Lovens § 2 tilfalder Kjøbstad¬

kommunens Kasse.

*) § 51, sidste St. (der altsaa træder i Stedet for sidste

Stykke af § 47 i Reglm. 1880) lyder dog saaledes:
Gebyrerne for de i § 48 omhandlede betalte Tjeneste¬

meddelelser, ved hvilke Berigtigelser søges opnaaede,
tilbagebetales, naar det viser sig, at der ved Befor¬

dringen af det oprindelige Telegram er begaaet Feil.
Denne Tilbagebetaling kan ikke overskride 1 Krone.



B. om Udførsel af Svin. 975 1890.

Bekjendtgjørelse ang. Udførsel af Svin til Tysk= 10. Dec.

Nr. 176.land. (Indenrigsministeriet.)

Indm. Saml. pag. 616.

Bekjendtgjørelse ang. Ophævelse af Forbud imod 10. Dec.

Indførsel af levende Svin og raa Dele af dette Dyr Nr. 177.

fra Sverig. (Indenrigsministeriet.)

Indm. Saml. pag. 622.

Justitsmin. Skr. (til Amtmanden over Kjøben= 10. Dec.

havns Amt) ang., hvorvidt en Prokurator, naar

han som beskikket Aktor udtager Stævning i Sa¬

ger, af Hensyn til næstsidste Punktum i § 3 af

Lov 11. April 1890 er forpligtet til at lade Gjen¬

part af Stævningen medfølge til Udlevering ved

Forkyndelsen.

at Ministeriet maa anse Fore¬

spørgeren forpligtet til i det omhaudlede Tilfælde at lade

en Gjenpart medfølge Stævningen, saalænge det ikke ved

Dom er afgjort, at fornævnte Lov ikke er anvendelig paa

Justitssager og offentlige Politisager. *)

Justitsmin. Skr. (til Overpræsidenten i Kjø¬10. Dec.

benhavn) ang., hvem det tilkom at meddele fri

Proces til Inddrivelse af en Fordring paa en Umyn¬

*)Saadan Afgjørelse foreligger nu ved Høiesterets
ovenfor i Noten til Justitsministeriets Skrivelse af

13. November 1890 citerede Dom af 5. Januar 1892,

der gaar imod den af Justitsministeriet i ovenanførte
Skrivelse ndtalte Opfattelse.

42“



Skr. ang. negentlige Døvstumme.9761890.

10. Dec. diggjort i et Tilfælde, hvor den Umyndiggjørte og

dennes Værge havde Bopæl under forskjellige Over¬

øvrigheder.

I behagelig Skrivelse af 26. f. M. har Hr. Kammer¬

herren udbedt Dem Justitsministeriets Afgjørelse af, hvor¬

vidt et Andragende, hvori N. N. anholder om fri Proces

under en Sag, som agtes anlagt til Inddrivelse af en For¬

dring paa den umyndiggjorte N. N., vil være at afgjøre

af Dem under Hensyn til, at den Umyndiggjortes Værge

er bosat heri Staden, eller af Amtmanden over N. N. Amt

som Følge af, at den Umyndiggjorte har Bopæl i be¬

meldte Amt.

Foranlediget heraf undlader man ikke tjenstligst at

meddele, at det foreliggende Andragende vil være at afgjøre

af Hr. Kammerherren.

Kirke= og Undervisningsmin. Skr. (til Inden¬12. Dec.

rigsministeriet) ang., hvorvidt det paahviler en Kjøb¬

stadkommnne at udrede Betaling for et uegentlig

døvstumt Varns Ophold paa den Kellerske Anstalt

for negentlige Døvstumme.

Ved at tilstille Indenrigsministeriet hoslagte Skrivelse

med Bilag fra Amtmanden over Randers Amt, hvoraf

fremgaar, at N. N. Byraad har nægtet at udrede Betalingen

for Røgter N. N.'s uegentlige døvstumme Datters Ophold

paa den Kellerske Austalt for uegentlige Døvstumme, til hvilken

Anstalt hun i Henhold til Skrivelse fra dette Ministerium

af 28. Juli d. A. er indkaldt til Optagelse i indeværende

Aars August Maaned som døvstum, dels fordi Barnet ikke

er egentlig døvstum, dels fordi det er indkaldt til den Kel¬

lerske Abnormanstalt, skulde man tjenstligst anmode velbe¬



Skr. ang. negentlige Døvstumme 977

meldte Ministerinm om behageligst at ville give Byraadet

Paalæg om at udrede Betalingen for det paagjældende Barns

Ophold i den ellerske Anstalt for uegentlig Døvstumme, 70

Kr. kvartaliter, saafremt samme maatte være enigt med dette

Ministerium i, at en saadan Forpligtelse paahviler Byraadet,

idet man i saa Henseende skal henvise til en af den konge¬

lige Landsover= samt Hof= og Stadsret under 31. Oktober

1870 afsagt Dom (Juridisk Ugeskrift for 1871 S. 91½, hvori

det i et ganske lignende Tilfælde er antaget at Kommunen

var pligtig til at udrede de omspurgte Omkostninger, og

idet man yderligere skal henvise til velbemeldte Ministeriums

Skrivelse af 6. Oktober 1869, hvori er antaget, at den

Omstændighed, at et Barn ikkun er uegentlig døvstum ikke

kan bevirke nogen Fritagelse for Kommunen til at udrede

det omhandlede Bidrag til dets Ophold og Oplærelse paa

de kongelige Døvstummeinstitutter.

Forsaavidt Indenrigsministeriet imidlertid ogsaa efter

den anførte Dom maatte fastholde sin Anskuelse om. at der

ikke paahviler Kommunen nogen saadan Forpligtelse, fordi

Barnet er anbragt paa det Fellerske Institut for uegentlig

Døvstumme i Stedet for paa et kongeligt Døvstummeinstitut.

bemærkes, at det nuværende Kellerske Institut for saadanne

Døvstumme i Henhold til Lov af 22. Marts 1880 § 3 er

bestemt til at optage uegentlig Døvstumme, og at Ministeriet

i Henhold til samme Lovs § 3 Nr. 1 fører Tilsyn med

sammes Drift, og at dette Institut, som det vil fremgaa af

Ministeriets Skrivelse af 14. Mai 1881 (i Skibsteds Sam¬

ling), er indorganiseret som fast Led i de Anstalter, som af

Staten underholdes til Oplærelse af Døvstumme.

Sluttelig tilføies, at det beror paa en Feiltagelse fra

Byraadets Side, naar det formener, at Barnet er indkaldt

til Optagelse paa „de Kellerske Abnormanstalter“

1890.
——— ——

12. Dec



978 Cirk. ang. Varslet til udenf. Kongeriget Boende.1890.

Om Sagens Afgjørelse udbedes i sin Tid en behagelig12. Dec.

Meddelelse.*)

13. Dec. Bekjendtgjørelse ang. Approbation paa et af

Nr. 181. Kjøbenhavns Brandforsikkrings Repræsentantskab ved¬

taget Tillæg til Regler for Vurderingsgebyrer ved

bemeldte Brandforsikkring. (Justitsministeriet.)

Indm. Saml. pag. 623.

13. Dec. Justitsmin. Cirk. (til Politidirektøren i Kjøben¬

havn og samtlige Politimestre) ang. Anmeldelsen

af indtrufne Ulykkestilfælde ved Maskiner.

Justitsministeriet skal herved tjenstligst anmode Hr.

(Tit.) om, naar De maatte modtage de i § 19 i Lov om

Foranstaltninger til Forebyggelse af Ulykkestilfælde ved Brug

af Maskiner af 12. April f. A. befalede Anmeldelser om

indtrufne Ulykkestilfælde, da ufortøvet at meddele vedkom¬

mende Fabrikinspektorat Underretuing derom.

Justitsmin. Cirk. (til samtlige Underdommere)15. Dec.

ang. Fastsættelsen af Stævnevarslet i Henhold til

Lov II. April 1890 § 1, naar den, der skal stævnes,

har Bopæl paa Færøerne eller paa Island, Grøn¬

land, de dansk=vestindiske Øer eller i Udlandet.

Med Hensyn til, at det i Lov om Forandring af visse

processuelle Frister m. m. af 11. April d. A. § 1 er be¬

stemt, at naar den, der skal stævnes, har Bopæl paa Fær¬

*) Indenrigsministeriet har senere meddelt, at Byraadet

har erklæret sig villigt til at udrede Betalingen for
det omspurgte Barn. (Love og Exp. vedk. Kirke= og
Skolevæsenet.)



Skr. ang. Udshrifter af Justitssager. 1890.979

15. Dec.øerne eller paa Island, Grønland, de dansk=vestindiske Øer eller

i Udlandet, bestemmes Stævnevarslet af Rettens Formand eller,

hvor Retten kun bestaar af een Dommer, af denne ved Paa¬

tegning paa Stævningen, har Justitsministeriet efter sket

Henvendelse til Generaldirektoratet for Postvæsenet modtaget

Tilsagn af Samme om, at Generaldirektoratet vil instruere

Posthusene om paa foreliggende Henvendelse at meddele den

til Stævnevarslets Fastsættelse fornødne Oplysning om,

hvor lang Tid et Brevs Besørgelse til det vedkommende

Sted vil tage, samt om i Tilfælde, hvor de maatte være

ude af Stand til at besvare Forespørgslen, at indhente for¬

nøden Oplysning hos Generaldirektoratet for Postvæsenet.

Ved tjenstligst at meddele Hr. (Tit) Foranstaaende til

behagelig Efterretning skal man tilføie, at De saaledes i

Tilfælde, hvor Oplysning om en Postforbindelses Varighed

ved Anvendelsen af den nævnte Lovbestemmelse udfordres,

vil kunne indhente saadan Oplysning hos eller igjennem

nærmeste Postkontor eller Postexpedition.

Justitsmin. Skr. (til Amtmanden over Kjøben= 16. Dee¬

havns Amt) ang., i hvilket Omfang en Befuld¬

mægtiget for en af tvende under en Jnstitssag Dom¬

fældte kan være berettiget til at erholde Udskrift af

det i Sagen Passerede, efterat de de Paagjældende

idømte Straffe ere exekverede.

Med behagelig Skrivelse af 26. f. M. har Hr. Stift¬

amtmanden hertil indsendt en Skrivelse, hvori Retsskriveren

i N. N. Herreder forespørger, hvorvidt han er pligtig at

imødekomme en af Underretssagfører N. N. heraf Staden

paa Gaardeier N. N.“'s Vegne fremsat Begjæring om imod

Erlæggelse af sædvanligt Gebyr at erholde meddelt Akts¬

beskrivelse af en imod Sidstnævnte i Forbindelse med N. N.



Skr. ang. Anorin. 29. Juli 1814 f. L. § 12.9801890.

16. Dec. under bemeldte Herreders Extraret paadømt Justitssag, under

hvilken de Tiltalte bleve ansete med Straffe af Fængsel paa

Vand og Brød, hvilke Straffe derefter ere exekverede.

Foranlediget heraf skal man, idet man bemærker, at

Spørgsmaalet iøvrigt henhører under Retsskriverens Af¬

gjørelse paa hans eget Ansvar, tjenstligst melde, at medens

man maa anse Andrageren, naar han, forsaavidt der derom

maatte være Tvivl, godtgjør dertil at være bemyndiget af

bemeldte Gaardeier N. N., for berettiget til uden Angivelse

af Grund at erholde Udskrift af alt det under Sagen Pas¬

serede, som vedkommer denne Tiltalte, kan han derimod ikke

være berettiget til at erholde Udskrift af den Del af Sagen,

som alene vedkommer den Medtiltalte, medmindre han godt¬

gjør at være bemyndiget af denne eller kan paavise en be¬

stemt retlig Interesse for oftnævnte Gaardeier N. N. til

ogsaa at komme i Besiddelse af Udskrift af denne Del af

Sagen.

17. Dec. Kirke= og Undervisningsmin. Skr. (til Skole¬

direktionen for Ramsø og Tune Herreder) ang.

den nærmere Forstaaelse af Bestemmelserne i § 12

i Anordning af 29. Juli 1814 f. L.

I Anledning af Direktionens forskjellige Forespørgsler i

behagelig Skrivelse af 29. f. M. angaaende den nærmere

Forstaaelse af Bestemmelserne i § 12 i Anordn. af 29

Juli 1814 f. L. skulde Ministeriet tjenstligst tilbagemelde,

at det ikke kan tillades at slaa de sammesteds nævnte to

Ferier sammen, saaledes at der gives Afkald paa den ene

Ferie, mod at den anden til Gjengjæld forlænges med et til

den første Ferie svarende Antal Uger, samt at man ligeledes

med Direktionen maa være enig i, at Forældre og Hus¬

bonder ikke uden videre kunne holde deres Børn fra Skolen

i 2  3 Uger om Foraaret (,Pløieferie“) og 3  4 Uger



Skr. ang. Stempelbegunstigelser 981 1890.
—

om Efteraaret (,Vogterferie“), men at de, som ønske at be¬17. Dec

nytte sig af den i den citerede Paragraf indrømmede Ret

til at erholde Ferie, derom maa henvende sig til Skolekom¬

missionen, dels for at Kommissionen kan vide, af hvilken

Grund Børnene udeblive, dels for at Kommissionen kan

undersøge, om Betingelserne for Fritagelsen ere til Stede,

og endelig, for at Kommissionen kan bestemme, hvor længe

Ferierne indenfor de i Loven nævnte Tidsfrister skulle vare;

disse bør dog saa vidt muligt indskrænkes til Lovens Mini¬

mum af 2 Uger om Foraaret og 3 Uger om Efteraaret.

Det tilføies, at de omhandlede Ferier, som af Direk¬

tionen antaget, kun gjælde Børn over 10 Aar, som bevislig

benyttes til Markarbeide, og at de skulle begynde og ende

for alle de paagjældende Børn paa samme Dag.

Generaldirektor. f. Skattev. Cirk. (til samt= 20. Dec.

lige Amtmænd) ang. Fratagelse i visse Tilfælde af

de Sparekasser meddelte Stempelbegunstigelser.

Paa dertil given Anledning bringes herved til almindelig

Kundskab, at saafremt Sparekasser (9: saadanne Instituter,

der falde ind under Lov om Spare= og Laanekasser af 28.

Mai 1880), hvilke der er tilstaaet Stempelbegunstigelser i

Henhold til Lov af 11. Februar 1863, i Fremtiden maatte

foretage nogen Forandring i de for disse gjældende Love

eller Vedtægter, hvorved vedkommende Instituts Soliditet

efter Administrationens Skjøn maa anses for væsentligt for¬

ringet, ville de det paagjældende Institut meddelte Stempel¬

begunstigelser blive det fratagne.

Indenrigsmin. Skr. (til Amtmanden over Fre= 22 Doe

deriksborg Amt) ang., hvorvidt der skal meddeles

Amtsrepartitionsfonds= og Amtsfattigkassernes Aktiver

Forbndspaategning af Amtsraadet.



1890.
——

22 Dec.

Skr. ang. Forbudspaat. p. Amtsfondsaktiver.982

Ved at fremsende de hermed tilbagefølgende Kontinuations¬

Antegnelser til Frederiksborg Amtsrepartitionsfonds og

Amtsfattigkasses Regnskaber for 1888—89 har Amtet i

Skrivelse af 23. Januar d. A. paa Aiatsraadets Vegne til

Ministeriets Afgjørelse indstillet Spørgsmaalet om, hvorvidt

der som hidtil skal meddeles de nævnte Kassers Aktiver For¬

budspaategning af Amtsraadet, idet Amtet har gjort gjæl¬

dende, at saadan Paategning ikke er lovbefalet og derhos

uden Nytte, og at — saafremt Forbudspaategning paa disse

Aktiver overhovedet skal meddeles — saadan da i Henhold

til Bestemmelsen i Forordningen angaaende det offentlige

Kasse= og Regnskabsvæsen i Almindelighed af 8. Juli 1840

§ 47 maatte gives af Indenrigsministeriet, under hvilket

Overtilsynet med Kasserne er henlagt.

I denne Anledning skulde man til behagelig Efterret¬

ning og videre fornøden Bekjendtgjørelse tjenstligst melde,

at ligesom der hidtil ingensinde er meddelt Forbudspaateg¬

ning af Indenrigsministeriet paa de nævnte Kassers Aktiver,

saaledes kan man heller ikke med Amtet være enig i, at det

skulde tilkomme Ministeriet at give saadan Paategning, idet

det ikke paahviler Ministeriet at føre et saadant „specielt“

Tilsyn med disse Kasser, som efter den ovennævnte Lov¬

bestemmelse er Forudsætningen for Meddelelsen af slig For¬

budspaategning. Derimod maa man med Amtet være enig

i, at en Forbudspaategning paa de ommeldte Aktiver af

Amtsraadet hverken er lovbefalet eller formaalstjenlig.

Ministeriet maa nemlig holde for, at der aldeles ikke

er Anledning til at give de nævnte Aktiver nogen Paa¬

tegning, saafremt det paagjældende til Amtsrepartitions¬

fonden eller Amtsfattigkassen udstedte Dokument i sin Text

indeholder fornøden Oplysning om, at Kassen staar under

Amtsraadets Bestyrelse, idet det da er en Selvfølge, at kun

Amtsraadet kan disponere over samme. Indeholder Do¬

kumentet derimod Intet til Oplysning om, under hvis Be¬



Skr. ang. Karakterer ved jur. Examen. 983 1890.

styrelse Kassen staar, bør Dokumentet forsynes med en 22. Dec.

Paategning om, at det ikke uden Amtsraadets Samtykke kan

kvitteres, afhændes eller pantsættes (Landkommunalloven af

6. Juli 1867 § 51).

Kirke=og Undervisningsmin. Skr. (til Konsistorium) 23. Dcc.

ang. Reglerne for Karakterberegningen ved den ved

den kgl. Anordning af 26. September 1890 indførte

juridiske Fællesprøve og den fuldstændige juridiske

Embedsexamen.

Efter med D'Hrr. Rektors og Professorers behagelige

Skrivelse af 5. d. M. at have modtaget det rets= og stats¬

videnskabelige Fakultets Indstilling, vil Ministeriet herved i

Henhold til § 15 i den kongelige Anordning om Indret¬

ningen af de juridiske Examiner ved Universitetets rets= og

statsvidenskabelige Fakultet af 26. September d. A. have

fastsat følgende Regler for Karakterberegningen ved den ved

samme Anordning indførte juridiske Fællesprøve og den fuld¬

stændige juridiske Embedsexamen.

Regler for Karakterbestemmelsen ved

I. Den juridiske Fællesprove.

Specialkaraktererne, som kunne gives, ere føl¬

gende, og der er tillagt dem efterstaaende Talværdier:

—Særdeles godt — 16Laudabilis præ ceteris

— Godt — 14Laudabilis

— Temmelig — 10Haud illaudabilis godt

— 2Non contemnendus — Maadelig

Hovedkaraktererne ere:

Bekvem, hvortil udfordres Specialkarakterer,der tilsammen

udgjøre en Talværdi af 62 Points.
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23. Dec. Ei ubekvem, hvortil udfordres Specialkarakterer, der til¬

sammen udgjøre en Talværdi af 34 Points.

Den, som ikke opnaar mindst 34 Points, saavel som

den, der i nogen Disciplin erholder Nul, anses for umoden.

2. Den fundstændige juridiske Embedsexamen.

Specialkaraktererne, som kunne gives, ere føl¬

gende, og der tillægges dem efterstaaende Talværdier:

i Hovedfag i Bifag

8Laudabilis præ ceteris. 16

Laudabilis 14 7

Hand illaudabilis 10 5

Non contemnendus 2 1

Hovedkaraktererne ere:

Laudabilis et guidem egregie, hvortil udfordres

Tpecialkarakterer, som tilsammen udgjøre en Tal¬

værdi af 145.

Laudabilis, hvortil udfordres Specialkarakterer, som

tilsammen udgjøre en Talværdi af  . 119.

Haud illaudabilis, hvortil udfordres Special¬

karakterer, som tilsammen udgjøre en Tal¬

værdi af  79.

Non contemnendus, hvortil udfordres Special¬

karakterer, som tilsammen udgjøre en Tal¬

værdi af 43.

Den, som ikke opuaar mindst 43 Points, anses for

umoden.

Endvidere bliver det ved Hovedkarakterens Beregning

at iagttage, at Nul i et Hovedfag medfører, at Kan¬

didaten anses for umoden; Nul i et Bifag har en Virkning

af — 7 og udelukker fra Hovedkarakteren Laudabilis; Nul

i 2 Bifag udelukker fra Hovedkarakteren Haud illaudabilis

og Nul i 3 Bifag medfører, at Kandidaten anses for

umoden.



Skr. ang. Eftersyn af Møller. 985

Ved tjenstligst at meddele D'Hrr. Rektor og Profes¬

sorer Foranstaaende til behagelig Efterretning, skal man

have Dem anmodede om behageligst at ville tilkjendegive det

rets= og statsvidenskabelige Fakultet, at Ministeriet bemyn¬

diger samme til at lade disse Regler bekjendtgjøre paa sæd¬

vanlig Maade.

Justitsmin. Skr. (til Amtmanden over Kjø¬

benhavns Amt) ang., hvorledes Bestemmelsen i Lov

af 12. April 1889 om Foranstaltninger til Fore¬

byggelse af Ulykkestilfælde ved Brug af Maskiner m.

m. § 15, sidste Stykke, vil være at anvende med

Hensyn til Eftersyn af en Mølle med flere Kværne.

at under Forudsætning af, at

Kværnene kunne arbeide uafhængigt af hverandre, maa den

vedkommende Tilsynsmand tilkommende Godtgjørelse for

Eftersynet efter Ministeriets Formening beregnes for hver

Kværn især.

Justitsmin. Skr. (til Amtmanden over Kjøben¬

havns Amt) ang., at et Underholdsbidrag i Medfør

af Lov 20. April 1888 § 4 kan affordres Barne¬

faderens Opholdskommune, saalænge Retten dertil

ikke er præskriberet.

I det med Hr. Stiftamtmandens behagelige Skrivelse

af 6. ds. hertil indsendte Andragende har N. N. Sogne¬

raad besværet sig over, at Kjøbenhavns Magistrat har nægtet

at udrede et Opvarter N. N., født i Haderslev, paahvilende

Underholdsbidrag for Aaret indtil 10. April d. A. til et

af ham med Ugift N. N. avlet uægte Barn, idet Magi¬

1890.

23. Dec.

27. Dec.

27. Dec.



Skr. ang. Underholdsbidrag.9861890.

27. Dec. straten har henvist til, at Barnefaderen, da Sogneraadet

første Gang den 30. Mai d. A. fremsatte Begjæring om

Bidragets Betaling, ei opholdt sig i Kjøbenhavn, men var

hjemsendt til Tydskland, og at den Omstændighed, at han

den 4. Juni d. A. var vendt tilbage til Staden, formentlig

ei har kunnet hjemle Sogneraadet Ret til paany at hen¬

vende sig til Kjøbenhavns Kommune med Begjæring om

Bidragets Betaling.

Foranlediget heraf skal man tjenstligst melde, at Ju¬

stitsministeriet med Dem maa være enigt i, at et Under¬

holdsbidrag i Medfør af Lov Nr. 76 af 20. April 1888

§ 4 kan affordres Barnefaderens Opholdskommune, saalænge

Retten dertil ikke er præskriberet, uden Hensyn til, om den

paagjældende Barnefader maatte have opholdt sig i Udlandet,

da en tidligere Begjæring om Bidragets Betaling fremsattes

til hans nuværende Opholdskommune, og at Ministeriet i

det foreliggende Tilfælde maa anse Kjøbenhavns Kommune

for pligtig til at udrede det paagjældende Underholdsbidrag.

Justitsmin. Skr. (til Amtmanden over Aalborg30. Dec.

Amt) ang., hvorvidt der tilkommer Politimesteren

Bemyndigelse til at tillade dramatiske Forestillinger

paa Landet.

I den med Hr. Stiftamtmandens behagelige Skrivelse

af 19. ds. hertil indsendte Skrivelse har Politimesteren i

N. N. Herreder forespurgt, hvorvidt der tilkommer Politi¬

mesteren Bemyndigelse til at tillade Opførelse af dramatiske

Forestillinger paa Landet, særlig Dilettantforestillinger, paa

dertil forud bestemte Dage.

Foranlediget heraf skal man tjenstligst melde, at Til¬

ladelsen til med Selskab for Betaling udenfor Kjøbenhavn

at give dramatiske Forestillinger, hvor de lokale Politi¬

vedtægter ikke hjemle en Undtagelse, kun kan meddeles af



Skr. ang. Tilladelse t. Theaterforestillinger. 987 1890.

——

Justitsministeriet, men at, ligesom der Intet kan være til 30. Dec¬

Hinder for, at Politimesteren meddeler Tilladelse til en

enkelt dramatisk Forestilling, naar denne paa Grund af de

Udførendes meget begrændsede Tal kun kan betegnes som en

dramatisk Aftenunderholdning, saaledes vil Ministeriet ikke

finde Noget at erindre imod, at der ogsaa udenfor de Til¬

fælde, hvor Saadant er hjemlet ved den lokale Politivedtægt,

undtagelsesvis af Amtet meddeles Tilladelse til en enkelt

dramatisk Forestilling imod Betaling, eller mod, at Politi¬

mesteren meddeler Tilladelse til enkelte dramatiske Forestil¬

linger af Dilettanter i veldædigt Øiemed.






